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HOTĂRÂREA 
 nr. 12 din 25.04.2018 

 
 

Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 
25.04.2018, 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 cifra finală de școlarizare, în anul universitar 2018/2019, pentru anul 

I, studii universitare de licenţă şi master. 

Art. 2. Se aprobă solicitarea Facultăţii de Litere pentru acordarea titlului de Doctor 
Honoris Causa domnului prof. univ. dr. Mihai COMAN, personalitate marcantă în domeniul 
Ştiinţe ale comunicării, Decan al Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţele comunicării din cadrul 
Universității din Bucureşti. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

Art. 3. Se aprobă solicitarea  cu numărul de înregistrare nr. 2479/23.04.2018, pentru 
reînnoirea contractului de parteneriat dintre AIESEC Craiova şi Universitatea din Craiova. 

Art. 4. Se aprobă solicitarea Facultății de Horticultură privind deplasarea cu autocarul 
Universităţii, pe traseul Craiova - Bucureşti - Craiova, în data de 22 mai 2018, pentru vizitarea 
unor obiective de interes horticol şi peisager (Grădina Botanică, Parcul Herăstrău, Grădina 
Cişmigiu), pentru studenți de la specializarea Horticultura şi Peisagistică. 

Art. 5. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 262/23.04.2018 privind 
acordarea unui împrumut din Fondul Centralizat de Cercetare, necesar achitării contribuţiilor 
aferente lunilor martie și aprilie 2018, pentru proiectul ROSE „Am ales FIE - raman (FIE-R)”. 
Rambursarea sumelor împrumutate se va face la primirea tranșei a II-a de la minister (se 
estimează în mai 2018). 

Art. 6. Se aprobă solicitarea Facultății de Economie şi Administrarea Afacerilor privind 
înființarea unui program postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă 
„Instruire interactivă prin e-learning”, Învățământ cu Frecvență, 20 ECTS, 160 ore, 80 locuri, 
cu următoarele taxe: 
 Taxa de şcolarizare/cursant - 450lei ; 
  Taxa de înscriere/cursant - 100lei; 
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 Taxa de înmatriculare/cursant - 150lei. 
Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 
 

Art. 7. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere nr. 2648/27.04.2017, pentru 12 
luni. 

Art. 8. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere nr. 2649/27.04.2017, pentru 12 
luni. 

Art. 9. Se aprobă solicitarea Facultății de Mecanică privind punerea la dispoziţie a 
autocarului universităţii în ziua de 18 mai 2018, între orele 1400-1900, pentru un număr de 48 
studenţi si cadre didactice,  participanți la Concursul Profesional - Ştiinţific Studenţesc “Andrei 
G. Ioachimescu” la disciplina MECANICĂ - Faza Naţională. 

Art. 10. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 266/25.04.2018 privind 
acordarea unui împrumut din Fondul Centralizat de Cercetare, necesar achitării contribuţiilor 
lunare (aprilie, mai și iunie) la Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat, pentru echipele de 
implementare a a proiectelor de cercetare ,JDER 3.1.2. Gestionarea resurselor genetice 
pomicole în situ şi ex situ” - Subcontract de finanţare tir. 2973/27.10.2015 (Contractor ICDP 
Piteşti -- Mărăcineni) şi ,ADER 3.2.2. Ameliorarea speciilor pomicole în vederea creşterii 
siguranţei şi securităţii alimentare ” - Subcontract de finanţare nr. 2981/27.10.2015 
(Contractor ICDP Piteşti - Mărăcineni). Suma necesară se va restitui la data încasării acesteia 
de la Autoritatea Contractantă. 

Art. 11. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 207/25.04.2018 privind 
acordarea unui împrumut din bugetul contractului de cercetare nr. 61.1 DJ 31766/22.07.2015 “ 
Studiu privind impactul energiei reactive în distribuţia energiei electrice în reţelele de 100 kV 
asupra pierderilor şi parametrilor de calitate a energiei electrice”, pentru plata contribuţiilor la 
bugetele de stat (sume angajat şi sume angajator, precum şi impozitul pe salarii) aferente 
salariilor membrilor echipei de proiect “Sistem inteligent de monitorizare şi management al 
calităţii energiei electrice la interfaţa dintre reţeaua electrică de distribuţie şi utilizatorii ei” 
finanţat din PNCDI III - Programul 2 Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin 
cercetare, dezvoltare şi inovare, Subprogramul 2.1 — Transfer de cunoaştere la agentul 
economic „Bridge Grant”, contractul de finanţare pentru execuţie proiecte nr. 75BG / 
01.10.2016 (cod înregistrare proiect ID PN-III-P2-2.1-BG-2016-0269) - Etapa III, pentru orele 
prestate în luna mai 2018. Suma necesară se va restitui la data încasării acesteia de la 
Autoritatea Contractantă. 

Art. 12. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 267/25.04.2018 privind 
restituirea taxei de școlarizare, la studii universitare de master, pentru anul universitar 
2017/2018, întrucât aceasta a mai fost achitată.  

Art. 13. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 264/24.04.2018 privind 
restituirea taxei pentru eliberarea unei adeverințe, întrucât a fost achitată eronat. 

Art. 14. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 2378/18.04.2018 privind 
restituirea ultimei tranșe din taxa de școlarizare, la studii universitare de licență, pentru anul 
universitar 2017/2018, deoarece studentul fost redistribuit, în urma eliberării unui loc la buget, 
la aceeaşi specializare, forma de învăţământ cu frecventă. 

Art. 15. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 2590/25.04.2018 privind 
restituirea tranșei achitate din taxa de școlarizare, la studii universitare de licență, pentru anul 




