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HOTĂRÂREA 
 nr. 4 din 21.02.2018 

 
 

Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 
21.02.2018, 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 Acordul bilateral de cooperare academică între Universitatea din 

Craiova şi Universitatea Tehnică din Chișinău, Republica Moldova. Propunerea va fi înaintată 
Senatului universitar. 

Art. 2. Se aprobă Acordul bilateral de cooperare academică între Universitatea din 
Craiova şi Universitatea de Stat din Tiraspol, Republica Moldova. Propunerea va fi înaintată 
Senatului universitar. 

Art. 3. Se aprobă componența comisiilor pentru examenul de absolvire a cursului de 
perfecționare Managementul proiectelor în unitățile de învățământ, sesiunile din martie - aprilie 
2018. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

Art. 4. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 883/12.02.2018 privind acordarea 
unui concediu fără plată pentru un cadru didactic de la Facultatea de Automatică, Calculatoare și 
Electronică, în perioada 13.02.2018-13.08.2018. 

Art. 5. Se aprobă prelungirea protocolului încheiat cu Tribunalul Dolj privind darea în 
folosinţă cu titlu gratuit a spaţiului situat în Craiova, la parterul Căminului studenţesc nr. 11, în 
suprafaţă utilă de 611 mp, până la sfârşitul anului 2018. 

Art. 6. Se aprobă solicitarea Facultății de Automatică, Calculatoare și Electronică privind 
rezervarea la Căminul studenţesc nr. 11 al Universităţii din Craiova, a două camere single, cu 
mic dejun inclus, pentru perioada 13.05.2018-18.05.2018 când, în cadrul programului 
ERASMUS, vor sosi în vizită două cadre didactice de la Institutul de Robotică al Academiei de 
Ştiinţe din Bulgaria. 

Art. 7. Se aprobă solicitarea Facultății de Științe privind încheierea unui Contract de 
Comodat între Universitatea din Craiova și Colegiul Fizicienilor Medicali din România - 
Regiunea Valahia, obiectul contractului îl constituie folosinţa, cu titlu gratuit, a unui spaţiu din 
cadrul universității, laboratorul central 230 C, cu plata utilităților. 
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Art. 8. Se aprobă solicitarea Facultății de Științe privind dosarul de autoevaluare în 
vederea evaluării periodice a programului acreditat de studii universitare de licenţă Fizică 
Informatică, în domeniul de licenţă Fizică. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

Art. 9. Se aprobă solicitarea Facultății de Științe, Departamentul de Geografie privind 
desființarea masterului Valorificarea şi protecţia resurselor din mediul geografic, deoarece nu 
mai corespunde cerinţelor actuale ale pieţei muncii şi nu au mai fost şcolarizaţi studenţi în ultimii 
trei ani universitari. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

Art. 10. Se aprobă solicitarea Facultății de Științe, Departamentul de Chimie privind 
desființarea masterului Chimie Aplicată. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

Art. 11. Se aprobă solicitarea Facultății de Litere privind  tarifele propuse pentru 
activităţile desfăşurate în cadrul Centrului de Limbi Modeme Interlingua, Facultatea de Litere 
pentru anul 2018. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

Art. 12. Se aprobă solicitarea Facultății de Mecanică privind înfiinţarea unui Centru de 
expertiză, diagnoză şi inspecţii tehnice în domeniul automobilelor, având ca locaţie spaţiul de la 
Halele Universităţii de pe strada Câmpia Islaz.  

Art. 13. Se aprobă, având în vedere statutul Facultăţii de Drept, de membru al Asociaţiei 
Europene a Facultăţilor de Drept (ELFA), plata cotizaţiei, în cuantum de 450 euro, pentru anul 
2018. 

Art. 14. Se aprobă solicitarea Facultății de Drept privind rezervarea a 10 camere în 
Căminul studenţesc nr. 14 pentru cazarea invitaţilor la Conferinţa Naţională de Drept procesual 
civil, organizată în perioada 15-17 martie 2018. 

Art. 15. Se aprobă solicitarea Facultății de Drept privind cazarea unui profesor de la 
Universitatea din Fribourg, Elveţia în Căminul studenţesc nr. 14 al Universităţii din Craiova, în 
perioada 6-10 mai 2018, care va participa în calitate de profesor invitat, la predarea cursului de 
Droit pénal et protection des droits de l'homme din cadrul programului de studii universitare de 
master Dreptul omului (în limba franceză - Droits de l’homme). 

Art. 16. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 191/15.01.2018  privind  
restituirea ultimei tranșe 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. 17. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 20/20.02.2018 privind acordarea 
unui  împrumut din Fondul Centralizat de Cercetare, în valoare de 2.100 lei, necesar achitării 
contribuţiilor lunare la Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat, pentru echipa de implementare a 
proiectului  “ Sursa hibrida de putere pentru pseudo - sateliți”, finanţat de către Agenţia Spaţială 
Româna în perioada iulie 2017 - decembrie 2018, în baza Contractului de finanţare cu nr. 
155/20.07.2017 (Universitatea din Craiova este instituţia coordonatoare în cadrul proiectului). 
Restituirea se va face la momentul încasării sumelor aferente anului 2018. 

Art. 18. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 19/16.02.2018 privind acordarea 
unui  împrumut din Fondul Centralizat de Cercetare, în valoare de 21.000 lei, necesar achitării 
contribuţiilor lunare la Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat, pentru perioada ianuarie-aprilie 
2018, pentru echipa de implementare a proiectului “Dezvoltarea unor sisteme inteligente de 
analiză şi prelucrare a datelor în vederea creşterii completivității produselor realizate într-o 
hală industrială destinată producerii unor vehicule electrice.” Restituirea se va face la 
momentul încasării sumelor aferente anului 2018. 
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Art. 19. Se aprobă solicitarea Facultății de Teologie Ortodoxă privind schimbarea 
destinaţiei Căminului Nr. 5 din Complexul Agronomie, Str. Libertăţii, nr. 25 (fost nr. 19), în 
Complex de Cercetare şi Activităţi Conexe „Sfântul Ierarh Calinic” – Craiova, deoarece 
Consiliul Facultăţii, în  8.02.2018, a hotărât să depună un proiect pentru atragerea de fonduri 
europene în vederea consolidării, reabilitării, extinderii, modernizării şi dotării corespunzătoare a 
spaţiilor respective. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

Art. 20. Se aprobă NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND  CONSOLIDAREA, 
REABILITAREA, EXTINDEREA, MODERNIZAREA ŞI DOTAREA COMPLEXULUI DE 
CERCETARE ŞI ACTIVITĂŢI CONEXE „SFÂNTUL IERARH CALINIC”, conform 
solicitării. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

Art. 21. Se aprobă NOTA DE FUNDAMENTARE a propunerii de continuare a 
procedurilor care se impun în vederea obţinerii finanţării din fonduri europene prin 
PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014 - 2020, Axa Prioritară 10 - 
ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE, în cadrul activităţii 
REABILITARE/ MODERNIZARE/ EXTINDERE/ ECHIPARE INFRASTRUCTURII 
EDUCAŢIONALE UNIVERSITARE, pentru proiectul „CONSOLIDARE, REABILITARE, 
MODERNIZARE, EXTINDERE, ECHIPARE SPAŢII PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, 
CERCETARE ŞI ACTIVITĂŢI CONEXE, CRAIOVA, CALEA BUCUREŞTI, NR. 107 G”, 
conform solicitării. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

Art. 22. Se aprobă solicitarea Facultății de Științe Sociale, având în vedere reîntoarcerea 
studenţilor outgoing, care au beneficiat pe semestrul I, anul universitar 2017-2018, de burse de 
studii Erasmus+, privind perioada sesiunii de echivalare şi examene pentru aceşti studenţi: 
26.02.2018-02.03.2018. 

Art. 23. Se aprobă solicitarea Facultății de Științe privind încheierea Acordului de 
Asociere a Universităţii din Craiova cu SC SUCCES STAR SRL, în vederea participării la 
procedura de achiziţie publică organizată de Asociaţia Română pentru Transfer Tehnologic şi 
Inovare (AROTT), Filiala Mehedinţi pentru atribuirea contractului Servicii de elaborare a 
"Studiului asupra dezvoltării turismului montan durabil în zona carpatică transfrontalieră 
România-Serbia” ACC-02/RORS 30 în cadrul proiectului “Carpathians Connect” nr. RORS 30. 

Art. 24. Se aprobă solicitarea Facultății de Litere privind cazarea în Căminul studenţesc nr. 
14 al Universităţii din Craiova, a unui cadru didactic de la Universitatea din Heidelberg, 
Germania, care va desfăşura, în perioada 05 martie-06 aprilie 2018, activităţi de tutorat de limba 
germană pentru studenţii facultăţii. 

Art. 25. Se aprobă prelungirea perioadei de încasare a taxelor de școlarizare aferente 
tranșei 15.02.2018, ciclul de studii doctorat, până la data de 28.02.2018, cu pierderea calității de 
student în data de 01.03.2018.  

Art. 26. Se aprobă un fond de monedă divizionară  în cuantum de 200 lei, în casă pentru 
Cantina CAFF şi  pentru Cantina Rectorat , în vederea utilizării acestuia  pentru rest la primele 
ore ale zilei. 

Art. 27. Se aprobă plata a maximum 1000 euro/lună pentru extinderea serviciilor la cablu 
TV, mentenanță, servicii accesorii și asociate pentru Universitatea din Craiova. 

Art. 28. Se aprobă solicitarea directorului Staţiunii Didactice Banu Mărăcine privind 
scoaterea din funcţiune a unor mijloacelor fixe corporale, grupa I și grupa a II-a. 

 




