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HOTĂRÂREA 

 nr. 7 din 01.03.2017 
 

Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 
01.03.2017, 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 Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de 

admitere la studii universitare de licență, de master și de doctorat, pentru anul universitar 
2017-2018. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

Art. 2. Se aprobă Regulamentul privind organizarea, desfășurarea și normarea 
activităților didactice la formele ID-IFR. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

Art. 3. Se aprobă componența Consiliului Departamentului ID-IFR. Propunerea va fi 
înaintată Senatului universitar. 

Art. 4. Se aprobă demararea procedurii pentru obţinerea autorizaţiei de securitate la 
incendiu pentru Căminul studenţesc nr.6 din Campus Mecanică  și includerea pe lista de 
investiţii pentru anul 2017 la capitolul C - Alte obiective de investiţii. 

 
Art. 5. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai proiectului „Reparaţie capitală sediu 

Rectorat corp A-parţial (Al) 2S+P+M+l” str. A. I. Cuza nr. 13, conform Studiului de 
Fezabilitate nr.1982 / 1 / 2016. 

 
Art. 6. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai Proiectului “Reabilitare Facultatea 

de Mecanică - lucrări privind obţinerea autorizaţiei pentru stingerea incendiilor, 
recompartimentare spații de învățământ “. 

 
Art. 7. Se aprobă achitarea taxei de afiliere a Universităţii din Craiova la asociaţia 

Education in Inland Navigation - EDINNA, aferentă anului 2017, în cuantum de 300 euro. 
 
Art. 8. Se aprobă solicitarea Facultății de Litere pentru premierea studenților care au 

luat premii la colocvii naţionale studenţeşti în anul 2016, în conformitate cu Metodologia 
privind acordarea unor recompense cadrelor didactice şi studenţilor cu rezultate deosebite în 
cadrul concursurilor studenţeşti. 

 
Art. 9. Se aprobă solicitarea doamnei conf. univ. dr. Daniela Liliana DINCĂ pentru un 

stagiu de tip Visiting Professor la Universitatea degli Studi di Modena e Reggio Emilia, în 
perioada 1 martie - 26 mai 2017. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 
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Art. 10. Se aprobă ca atribuţiile  administrative de director de departament ale doamnei 
conf. univ. dr. Daniela Liliana DINCĂ, să fie preluate de doamna conf. univ. dr. Venus 
Camelia Antigona MANOLESCU, în perioada 1 martie - 26 mai 2017.  

Art. 11. Se aprobă solicitarea Facultății de Inginerie Electrică pentru deplasarea 
studenţilor din anul al IV-lea, specializarea Inginerie Electrică şi Calculatoare, cu autocarul 
Universităţii, în data de 31 martie 2017, la Centrala Hidroelectrică Ciunget, județul Vâlcea. 

 
Art. 12. Se aprobă solicitarea Facultății de Inginerie Electrică pentru organizarea unei 

excursii de documentare cu autocarul universităţii, pentru studenţii specializării Echipamente 
şi Instalaţii de Aviaţie,  în data de 6.07.2017, la obiective cu specific de aviaţie din Bucureşti 
(Institutul Naţional de Cercetări Aerospațiale - Elie Carafoli, Aerodromul Sportiv Clinceni, 
TAROM. 

Art. 13. Se aprobă solicitarea Facultății de Drept pentru deplasarea cu autocarul 
universităţii, în data de 24 martie 2017, la Bucureşti, a delegaţiei facultății care va include 
doctoranzi şi studenţi din Republica Moldova, pentru a participa la două acţiuni organizate de 
Academia Română. 

Art. 14. Se aprobă cererea cu nr. 1172/17.02.2017 privind restituirea taxei de 
școlarizare pentru anul universitar 2016/2017, întrucât studenta a fost redistribuită, în urma 
eliberării unui loc la buget, aceeaşi specializare, forma de învăţământ cu frecventă. 

 
Art. 15. Se aprobă solicitarea Facultății de Agronomie pentru deplasarea cu autocarul 

universităţii, în data de 04-07 mai 2017, pe ruta Craiova – Bucureşti și retur, a studenţilor şi 
cadrelor didactice care vor participa la Concursul Naţional Profesional Ştiinţific 
„Agronomiada“. 

Art. 16. Se aprobă solicitarea Facultății de Horticultură  pentru: 
 efectuarea practicii de specialitate pentru studenții din anul al II-lea, specializarea 

Biologie, învățământ cu frecvență, la Centrul Experimental de la Rânca în perioada 
26 iunie - 16 iulie 2017. 

 cazarea, masa și transportul pentru 41 de studenţi, și 3 cadre didactice cu autocarul 
Universităţii la Rânca. 
 

Art. 17. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 1466/01.03.2017  pentru 
cazarea unui sportiv în Căminul Studențesc nr. 2 al Facultăţii de Agronomie, conform tarifelor 
în vigoare, stabilite de Senatul universitar prin Hotărârea nr.8 din 30 iunie 2016. 

Art. 18. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 48/28.02.2017 privind 
acordarea unui împrumut în cuantum de 6.000 lei, din fondul  de cercetare centralizat,  pentru 
buna implementare a proiectului PN-II-RU-TE-2014-4-1109, contract de finanţare  nr. 
67/01.10.2015 (Universitatea din Craiova este unic partener in acest proiect), pentru 
contribuţiile lunare ale Universităţii din Craiova ,  după depunerea unui grafic de rambursare 
semnat de către directorul de proiect. 

Art. 19. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 47/28.02.2017 privind 
acordarea unui împrumut în cuantum de 8.409 lei, din fondul  de cercetare centralizat,  pentru 
buna implementare a proiectului "Platformă pentru învăţare colaborativă bazată pe 
instrumente social media: aspecte de analiză a datelor", finanţat de către UEFISCDI în 



perioada 2015-2017, pentru contribufiile lunare ale Universita]ii din Craiova, dupd depunerea
unui grafic de rambursare semnat de cdtre directorul de proiect.

Art.20. Se aprobd solicitarea cu numdrul de inregistrare 45128.02.2017 privind
acordarea unui imprumut in cuantum de 9.000 lei, din fondul de cercetare centralizat pentru
buna implementare a proiectului "Arhitecturi moderne pentru controlul aterizdrii
oeronavelor", finanfat de cdtre UEFISCDI, in perioada2015-2017,inbaza Contractului de
finantare cu nr. 89/01.10.2015 (Universitatea din Craiova este unic partener in cadrul acestui
proiect), pentru contribuJiile lunare ale Universitdtii din Craiova, dupd depunerea unui grafrc
de rambursare semnat de cdtre directorul de proiect.

Art.2l. Se aprobd solicitarea cu numErul de inregistrare 44128.02.2017 privind
acordarea unui imprumut in cuantum de 5.000 lei, din fondul de cercetare cerfiralizat pentru
buna implementare a proiectului o'Sisteme integrate de navigalie INS/GPS de inaltd precizie Ei
cost redus, bazate pe algoritmi inteligenli de fuziune a datelor", finan{at de cdtre UEFISCDI
in perioada 2015-2017 \nbaza Contractului de finantare cu nr. l8/01.10.2015 (Universitatea
din Craiova este unic partener tn cadrul acestui proiect), pentru contribufiile lunare ale
Universitdlii din Craiova, dupd depunerea unui grafic de rambursare semnat de cdtre
directorul de proiect.

Art.22. Se aprobd solicitarea cu numdrul de inregistrare 44128.02.2017 privind
acordarea unui imprumut in cuantum de 10.000 lei, din fondul de cercetare centralizat,
pentru buna implementare a proiectului "Demonstrator pentru amplificarea directd a
efectului Coandd", finanfat de cdtre UEFISCDI in perioada 2017-2018 inbaza Contractului
de finanfare cu nr. 37PEDl20l7 (Universitatea din Craiova este unic partener in cadrul
acestui proiect), pentru contribufiile lunare ale Universitdtii din Craiova, dupd depunerea
unui grafic de rambursare semnat de cdtre directorul de proiect.

Ayt.23. Se aprobd scoaterea la concurs a postului de Secretar $ef al UniversitSlii din
Craiova.

Art.24. Se aprobd cererea cu nr. 1443128.02.2017 pentru suspendarea contractului
individual de muncd, in temeiul art. 54 din Codul Muncii, incepdnd cu data de 14 aprilie
2017, pentru o perioadd de gase luni.

Art. 25. Prezenta hotirdre se afi;eazd pe pagina de internet a Universitajii din Craiova.

Pregedintele Consiliului de Administra(ie,
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