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HOTĂRÂREA 

 nr. 6 din 22.02.2017 
 
 

Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 
22.02.2017, 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 solicitarea Facultății de Științe Sociale, pentru organizarea unei 

sesiunii de echivalare şi examene în perioada, 27.02.2017-03.03.2017, pentru studenţi 
outgoing, care au beneficiat de burse de studii Erasmus+ , pe semestrul I, anul universitar 
2016-2017. 

Art. 2. Se aprobă solicitarea Facultății de Litere,  privind înlocuirea unui membru  în 
comisia pentru examenul de finalizare a studiilor universitare de licenţă, sesiunea februarie 
2017, comisie aprobată prin decizia nr 133B/27.05.2016. 

 
Art. 3. Se aprobă desfășurarea unei Școli de vară în domeniul fizicii, în perioada 17 

iunie - 23 iulie 2017, pentru un grup de 20 studenţi de la Georgia Southern University, cu un 
cuantum al taxei de 1200 USD/ cursant. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 
Art. 4. Se aprobă cazarea unui grup de 20 studenţi de la Georgia Southern University, 

participanţi la Şcoala de vară în domeniul fizicii, în perioada 17 iunie - 23 iulie 2017, în 
camere de 2 persoane. Cheltuielile de cazare vor fi suportate din taxele cursanţilor, conform 
tarifelor în vigoare, stabilite de Senatul universitar prin Hotărârea nr.8 din 30 iunie 2016. 

 
Art. 5. Se aprobă deplasări cu microbuzul/autocarul universităţii pentru participanţii la 

Şcoala de vară în domeniul  fizicii, în perioada 17 iunie - 23 iulie 2017. Toate cheltuielile 
legate de transport se for face din taxele plătite de participanţii la şcoala de vară. 

 
Art. 6. Se resping contestațiile înregistrate cu nr. 525/27.01.2017 și cu nr. 

527/27.01.2017 şi se mențin sancțiunile stabilite de Consiliul de Administrație.  

Art. 7. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 41/21.02.2017 privind 
acordarea unui împrumut în cuantum de 23.000 lei, din fondul centralizat al universității,  
pentru buna implementare a proiectului PN II-PT-PCCA-2013-4-2094,  cu nr. 244/2014, 
pentru cheltuieli de salarii, logistică și deplasări, după depunerea unui grafic de rambursare 
semnat de către directorul de proiect. 
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Art. 8. Se aprobă continuarea contractului cu Anelis Plus, pe perioada 2017-2020, 
pentru asigurarea accesului cercetătorilor la publicații științifice și baze de date europene și 
internaționale. Se vor menține abonamentele la bazele de date deja achiziționate în anii 
anteriori, iar contribuția fiecărei instituții partenere va crește de la 20% la 25%. 

Art. 9. Se aprobă cererea cu nr. 909/06.02.2017 privind restituirea taxei în cuantum de 
150 lei, pentru arhivare dosar acte de studii, taxă achitată eronat.  
 

Art. 10. Se aprobă cererea cu nr. 121/10.02.2017 privind transferarea taxei pentru 
analiză dosar de echivalare, achitată eronat, în cuantum de  500 lei,  ca primă tranșă la taxa de 
școlarizare. 

 
Art. 11. Se aprobă cererea cu nr. 1101/15.02.2017 privind restituirea taxei de 

școlarizare, în cuantum de 2.500 USD.  
 

Art. 12. Se aprobă cererea cu nr. 73/21.02.2017 privind transferarea taxei pentru analiză 
dosar de echivalare, achitată eronat, în cuantum de  500 lei,  ca tranșă la taxa de școlarizare. 

 
Art. 13. Se aprobă cererea cu nr. 1261/21.02.2017 privind restituirea taxei de 

școlarizare pentru anul universitar 2016/2017, în cuantum de 625 lei, întrucât studentul a fost 
redistribuit, în urma eliberării unui loc la buget, aceeaşi specializare, forma de învăţământ cu 
frecventă. 
 

Art. 14. Se aprobă solicitarea  preşedintelui Asociaţiei Europene a Studenţilor la Drept, 
„ELSA Craiova", pentru cazarea a patru studenţi de la Facultatea de Drept Sibiu, veniți într-o 
vizită de studiu, în perioada 23-26 februarie a.c., în Căminul studenţesc nr. 14, conform 
tarifelor în vigoare, stabilite de Senatul universitar prin Hotărârea nr.8 din 30 iunie 2016. 

 
Art. 15. Se aprobă solicitarea Facultății de Drept pentru menținerea statutului de 

membru al Asociaţiei Europene a Facultăţilor de Drept (ELFA) și  achitarea cotizației anuale 
din fondul de cercetare al facultății. 

Art. 16. Se aprobă solicitarea Facultății de Drept pentru cazarea în Căminul  studențesc 
nr.14 a unui cadru didactic cu statut de profesor invitat de la  Universitatea Darraland din 
Germania, pentru perioada 22-28 mai 2017, conform tarifelor în vigoare, stabilite de Senatul 
universitar prin Hotărârea nr.8 din 30 iunie 2016. 

 
Art. 17. Se aprobă solicitarea Facultății de Drept pentru încheierea unui Contract de 

comodat cu Asociaţia "Centrul de Ştiinţe Administrative şi Politici Publice”, ce va funcţiona 
în sala C4.9, din clădirea Facultăţii de Drept, Calea Bucureşti, nr. 107 D. 

Art. 18. Se aprobă solicitarea SCDA Caracal în vederea declasării grâului pentru 
sămânță provenit din recolta anului 2016 ca grâu pentru consum și scoaterii la vânzare cu 
scopul de a elibera celulele de depozitare pentru noua recoltă din anul 2017. 

Art. 19. Se aprobă constituirea unei comisii de cercetare disciplinară prealabilă pentru 
angajata universității PITĂROIU Cătălina. 

Art. 20. Se aprobă taxele necesare desfăşurării conferinţei internaţionale „Agricultura 
durabilă - agricultura viitorului“ organizată de Facultatea  de Agronomie. Propunerea va fi 
înaintată Senatului universitar. 

 



Art.20. Se aprobi taxele necesare desfdqurdrii conferinfei interna[ionale ,,Agricultura
durabild - agricultura viitorului" organizatd de Facultatea de Agronomie. Propunerea va fi
inaintatd Senatului universitar.

Lrt,2l. Se aprobd solicitarea Facultdlii de Agronomie pentru:

specializarea Montanologie Si Silviculturd, invd[drnAnt cu frecvenfE, la Centrul
Experimental de la R0nca in perioada 10-16 iulie 2017.

Universitdlii la R0nca (10 iulie-dus; 16 iulie - intors).

Prezenta hotdr0re se afiqeazd pe pagina de internet a Universitdtii din Craiova.

Preqedintele Consiliului de Administrafie, $ef Birou Juridic,

Lrt.22.
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