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HOTĂRÂREA 
 nr. 24 din 19.10.2017 

 
 

Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 
19.10.2017, în conformitate cu prevederile  art. 66 din Carta Universităţii şi prevederile art. 
213 alin. 13 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011,  

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 

Art. 1. Se aprobă prelungirea perioadei de încasare a taxelor de școlarizare până la 
data de 31.10.2017, inclusiv.  

 
Art. 2. Se aprobă înlocuirea prodecanului responsabil cu Cercetare ştiinţifică, relaţii 

internaţionale şi imagine academică de la Facultatea de Horticultură, ca urmare a demisiei 
acestuia. 
 

Art. 3. Se aprobă acordarea unui împrumut în valoare de 9.975 lei în vederea 
organizării activităţii Facultăţii de Ştiinţe Sociale: Conferinţa naţională de comunicări 
ştiinţifice studenţeşti, având în vedere Ordinul MEN nr. 381/03.04.2017 prin care a fost 
aprobat Devizul de cheltuieli. 
 

Art. 4. Se aprobă solicitarea Facultăţii de Litere, Departamentul de studii anglo-
americane şi germane, privind taxele de participare la Conferinţa Internaţională Limbă, 
literatură şi politici culturale în limba engleză şi germană: 250 lei pentru participanţii cu 
comunicare din România, 60 euro pentru participanţii din străinătate, 70 lei pentru persoanele 
care asistă. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 
 
Art. 5. Se aprobă emiterea unei notificări  către Primăria Municipiului Craiova, 

privind imposibilitatea desfăşurării activităţii educative a Liceului ”Voltaire” în spaţiile 
Universităţii din Craiova începând cu anul şcolar 2018 - 2019.  
 

Art. 6. Se aprobă solicitarea Facultăţii de Horticultură  pentru alocarea sumei de 5.460 
lei pentru desfăşurarea în perioada 26-28 octombrie a Şcolii de vară IRVA - Şcoala 
Doctorală, suma urmând a fi decontată de Ministerul Educaţiei Naţionale conform adresei nr. 
381/F/DG1S/4.04.2017. 

 
Art. 7. Se aprobă solicitarea Facultăţii de Horticultură  pentru alocarea sumei de 4.000 

lei pentru desfăşurarea Simpozionul Ştiinţific Horticulture, Food & Environment - priorities 
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andperspectives, suma urmând a fi decontată după primirea fondurilor, conform Contractul 
de finanţare depus la Ministerul Cercetării şi Inovării. 

 
Art. 8. Se aprobă taxele aferente organizării conferinţei internaţionale Comparativism, 

Identity, Communication, ediţia a X-a. Taxele de participare sunt: 200 lei/50 euro, iar pentru 
doctoranzi 150 lei/ 40 Euro. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 
Art. 9. Se aprobă prelungirea cu 12 luni a două contracte de muncă pe perioada 

determinata pentru doi angajați ai TELE U Craiova. 
 

Art. 10. Se aprobă solicitare a Facultăţii de Horticultură  pentru alocarea unei încăperi 
corespunzătoare în clădirea centrală a universităţii în vederea realizării unui laborator de 
panificație, în baza contractului de cercetare nr. 114C1/2017, "Dezvoltarea unor produse de 
panificaţie şi patiserie fără gluten cu conţinut ridicat de compuşi biologic activi" 
(GLUFREEBAC) cod proiect PN-II1-P2-2.1 -CI-2017-0019. 

 
Art. 11. Se aprobă solicitarea Facultăţii de Drept privind lista cadrelor didactice de la 

universităţi partenere din ţară şi din străinătate care vor avea statut de profesor invitat la 
programele de studii universitare de masterat Drepturile omului, în limba franceză, și 
Dreptul afacerilor, în limba engleză. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 
Art. 12. Se aprobă solicitarea Facultăţii de Drept privind modalitatea de admitere la 

studii universitare de licenţă din sesiunea iulie/septembrie 2018, la specializările Drept și 
Administraţie publică Craiova şi Drobeta Turnu Severin. 

 
Art. 13. Se aprobă solicitarea Facultăţii de Drept privind suportarea cheltuielilor 

aferente activităţii extracurriculare "Hexagonul Facultăţilor de Drept” ediţia 2017, în 
cuantum de 3.895,97 lei din fondurile proprii ale facultăţii. 

 
Art. 14. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 7376/17.10.2017 privind 

susținerea lucrării de licență la Universitatea din București, Facultatea de Matematică și 
Informatică, specializarea Informatică, pentru un absolvent al Universității din Craiova, 
Facultatea de Științe, specializarea Informatică. Propunerea va fi înaintată Senatului 
universitar. 

 
Art. 15. Se aprobă taxele de înscriere pentru cursurile CISCO, la aceleași valori ca și 

anul trecut. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 
 

Art. 16. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 7432/17.10.2017 privind 
acordarea unui concediu fără plată în perioada 13.11.2017 -18.02.2018, pentru un angajat de 
la Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică. 

 
Art. 17. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 7434/17.10.2017, pentru 

încheierea unui contract de comodat având ca obiect  sala 113, din cadrul Facultăţii de 
Automatică, Calculatoare şi Electronică a Universităţii din Craiova cu adresa Bulevardul 
Decebal, Nr.107, Craiova, ca sediu al asociaţiei non-profit "Societatea Digitală Inteligentă”.  
 

Art. 18. Se aprobă scutirea de la plata taxei de cazare pentru unsprezece (11) studenți 
cazați în Cămine studențești ale universității, conform Art.27, lit. m) și n) din Regulamentul 
privind organizarea și funcționarea căminelor și cantinelor studențești. 
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Art. 19. Se aprobă restituirea taxei de cazare pentru optsprezece (18) studenți cazați în 
Cămine studențești ale universității, conform Referatului Serviciului Cămine - Cantine. 

 
Art. 20. Se aprobă:  reducerea taxei de cazare cu 50 %, conform Legii  nr. 448/2006, 

pentru două studente cazate în Cămine studențești ale universității și pentru însoțitorii  
acestora scutirea 100% a taxei de cămin, cu plata utilităților.  
 

Art. 21. Se aprobă solicitarea Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor 
pentru: cazarea invitaților la a IX-a ediție a Conferinţei Internaţională iCOnEc  în căminul de 
protocol al Universităţii din Craiova (6 camere pentru perioada 26.10.2017-28.10.2017), și 
utilizarea cantinei universității din clădirea centrală ( în 27.10.2017, intervalul 12:00 - 14:00). 

 
Art. 22. Se aprobă solicitarea Asociației JCI Craiova pentru promovarea campaniei 

”Marea Studențeală”, în perioada 18-31 octombrie 2017, prin flyere și afișe. 
 

Art. 23.  Se aprobă solicitarea Asociaţiei Studenţilor şi Absolvenţilor Economişti din 
Universitatea din Craiova pentru desfăşurarea Campaniilor de sănătate publică UniFEST în 
cadrul Universităţii din Craiova în perioada 2 - 18 noiembrie a.c., care se axează pe activităţi 
de promovare a unui stil de viață sănătos și a unei igienei orale, prin fleyere şi afişe. 

 
Art. 24. Se aprobă solicitarea Asociaţiei Studenţilor şi Absolvenţilor Economişti din 

Universitatea din Craiova pentru promovarea Festivalului UniFEST prin plasarea unui 
banner, a unui pop-up (spider), în perioada  2 - 18 noiembrie a.c., precum şi distribuirea de 
flayere şi afişe. 

 
Art. 25. Se aprobă solicitarea AIESEC, organizaţie studenţească la nivel global, pentru a 

desfășura în perioada 23.10 - 31.10.2017  o campanie de promovare pentru produsul Global 
Volunteer, care constă în trimiterea studenţilor în stagii de voluntariat internaţional. 

 
Art. 26. Se aprobă solicitarea Asociaţiei Studenţilor şi Absolvenţilor Economişti din 

Universitatea din Craiova pentru punerea la dispoziţie, în regim gratuit, a Aulei Buia din 
cadrul Facultăţii de Agronomie, în data de 17 noiembrie 2017, între orele 15:00 şi 22:00, în 
vederea organizării unui spectacol de teatru gratuit pentru studenţii universităţii, de către 
trupa de teatru din București Clubul Artiștilor. 
 

Art. 27. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 6873/04.10.2017 privind 
restituirea taxei de școlarizare pentru anul universitar 2016/2017. 

 
Art. 28. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 7196/12.10.2017 privind 

restituirea sumei de 150 lei, deoarece a fost achitată eronat. 
 

Art. 29. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 7307/16.10.2017 privind  
restituirea sumei în cuantum de 500 lei, reprezentând prima tranșă din taxa de școlarizare, 
deoarece în urma eliberării unui loc la buget, studenta a fost redistribuită la aceeași 
specializare, forma de învățământ cu frecvență, buget. 

 
Art. 30. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 6280/20.09.2017 privind 

restituirea sumei de 350 lei, deoarece a fost achitată eronat. 
 

Art. 31. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 7168/11.10.2017 privind 
restituirea sumei în cuantum de 1250 lei, reprezentând taxa de școlarizare pentru semestrul al 
II-lea, anul universitar 2016/2017, deoarece a fost achitată eronat. 
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