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HOTĂRÂREA 
 nr. 23 din 27.09.2017 

 
 

Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 
27.09.2017, 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 planurile de învățământ pentru anul universitar 2017/2018. 
Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 
Art. 2. Se aprobă statele de funcții pentru anul universitar 2017/2018. Propunerea va fi 

înaintată Senatului universitar. 
 

Art. 3. Se aprobă structura anului universitar 2017/2018. Propunerea va fi înaintată 
Senatului universitar. 

 
Art. 4. Se aprobă Acordul bilateral de cooperare academică între Universitatea din 

Craiova și Universitatea din Elbasan “Aleksander Xhuvani” (Elbasan, Albania). Propunerea 
va fi înaintată Senatului universitar. 

 
Art. 5. Se aprobă prelungirea contractelor individuale de muncă, pentru anul 

universitar 2017/2018, pentru cadre didactice angajate prin concurs pe posturi pe perioadă 
determinată, conform propunerilor facultăților. 

 
Art. 6. Se aprobă  propunerile facultăților  privind continuarea activității didactice 

pentru cadre didactice pensionare, în regim de ”plata cu ora”, în anul universitar 2017/2018. 
Propunerile vor fi înaintate Senatului universitar. 
 

Art. 7. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 4810/21.09.2017 privind 
concediu fără plată în anul universitar 2017-2018, pentru un cadru didactic de la Facultatea de 
Economie și Administrarea Afacerilor, Departamentul de Finanțe Bănci și Analiză 
Economică. 
 

Art. 8. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 6313/21.09.2017 privind 
concediu fără plată în anul universitar 2017-2018, pentru un cadru didactic de la Facultatea de 
Științe Sociale, Departamentul de  Sociologie, Filozofie și Asistență Socială, începând cu data 
de 01.10.2017, în conformitate cu articolul 304, alin. 11 din Legea nr. 1/2011. 
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Art. 9. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 6529/27.09.2017 pentru 

concediu fără plata, în perioada 01 octombrie 2017-30 septembrie 2018, pentru un cadru 
didactic, de la Departamentul de Chimie, Facultatea de Științe, în scopul continuării activității 
didactice și de cercetare la Universitatea din Torino (cf. art.304, alin.9 din Legea Educației 
Naționale/2011) care se desfășoară în cadrul unui acord interuniversitar. Propunerea va fi 
înaintată Senatului universitar. 
 

Art. 10. Se aprobă solicitarea Facultății de Horticultură privind rezervarea a 15 camere 
în Căminul studențesc nr. 14 pentru cazarea invitaţilor la simpozionul ştiinţific anual 
“Horticultura, Food and Environment” în perioada 25 - 27 octombrie 2017. 

Art. 11. Se aprobă solicitarea Facultății de Horticultură pentru rezervarea autocarului 
universităţii în data de 27 octombrie 2017 pentru deplasarea într-o excursie pe traseul Craiova 
- Şimian (Bistriţa) - Vânju Mare – Stârmina a participanților la simpozionul ştiinţific anual 
“Horticultura, Food and Environment”. 

Art. 12. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 6397/22.09.2017 pentru o 
deplasare în străinătate, în perioada 2-6 octombrie 2017, a unui cadru didactic de la Facultatea 
de Mecanică, Departamentul de Ingineria și Managementul Sistemelor Tehnologice, pentru 
probleme personale, cu recuperarea activităților didactice.   

Art. 13. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 6398/22.09.2017 pentru o 
deplasare în străinătate, în perioada 2-6 octombrie 2017, a unui cadru didactic de la Facultatea 
de Mecanică, Departamentul de Ingineria și Managementul Sistemelor Tehnologice, pentru 
probleme personale, cu recuperarea activităților didactice.   

Art. 14. Se aprobă solicitarea Facultății de Științe privind transferarea a două locuri 
bugetate de la specializarea Geografie, zi, Anul II, la specializarea Geografia Turismului, zi, 
Anul II. 

Art. 15. Se aprobă solicitarea Facultății de Științe Sociale pentru numirea unui director 
interimar la Departamentul de Sociologie, Filozofie și Asistență Socială, până la organizarea 
alegerilor pentru această funcție. 

Art. 16. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 929/26.09.2017 privind 
schimbare a numelui pentru un absolvent al Facultății de Teologie Ortodoxă. 

Art. 17. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 6496/26.09.2017 privind 
restituirea sumei de 200 lei, deoarece a fost achitată eronat. 

Art. 18. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 6323/21.09.2017 privind 
restituirea sumei de 150 lei, deoarece a fost achitată eronat. 

Art. 19. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 6028/13.09.2017 privind 
restituirea sumei de 400 lei, deoarece nu a îndeplinit condițiile de înscriere la colocviul de 
admitere la doctorat. 

Art. 20. Se aprobă solicitarea directorului de proiect CNFIS-FDI-2017-0212, privind 
înfiinţarea, în cadrul Universităţii din Craiova, a unei Societăţi Studenţeşti pentru Educaţie 
Universitară Antreprenorială - S.E.U.A.- UCV. Propunerea va fi înaintată Senatului 
universitar. 
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Art. 21. Se aprobă solicitarea directorului de proiect CNFIS-FDI-2017-0212,  privind 
structura organizatorică a Consiliului Executiv S.E.U.A.- UCV. Propunerea va fi înaintată 
Senatului universitar. 

 
Art. 22. Se aprobă solicitarea AIESEC - organizaţie studenţească la nivel global, pentru 

desfășurarea de activități de promovare a asociaţiei in holurile Universităţi, în perioada 02- 
13.10.2017. 

 
Art. 23. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 237/27.09.2017 privind 

acordarea unui împrumut în cuantum de 10.700 lei, din fondul de cercetare centralizat, pentru 
proiectul Computational methods in astrophysics and space Sciences (COMASS). Suma 
împrumutată va fi returnată Fondului de Cercetare Centralizat în luna octombrie 2017. 
 

Art. 24. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 236/27.09.2017 privind 
acordarea unui împrumut în cuantum de 14.500 lei, din fondul de cercetare centralizat, pentru 
proiectul Platforma hardware bazată pe utilizarea reţelelor neuronale pentru vehicule 
spaţiale sub-orbitale și orbitale. Suma împrumutată va fi returnată Fondului de Cercetare 
Centralizat cel mai târziu în luna noiembrie 2017. 

 
Art. 25. Se aprobă, pentru buna desfăşurare a activităţii didactice şi de cercetare din 

cadrul Centrului Universitar Drobeta Turnu Severin, ca transportul cadrelor didactice de la 
Craiova la Drobeta Turnu Severin și retur, să se realizeze cu unul din microbuzele 
Universităţii din Craiova, pentru anul universitar 2017/2018. 

  
Art. 26. Se aprobă, la propunerea Facultății de Drept, constituirea fondului de carte 

Academician Ion Dogaru, în cadrul Bibliotecii Universității din Craiova.   
 

Art. 27. Se aprobă înființarea programului postuniversitar Conversie profesională în 
Artă Sacră, domeniul de studii Arte Vizuale, începând cu anul universitar  2017-2018. 
Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 
Art. 28. Se aprobă cererile cu numerele de înregistrare 1449/11.09.2017, 

1478/13.09.2017 și 1621/22.09.2017, privind prelungirea de școlaritate pentru anul universitar 
2017/2018, pe credite, la programul de master Metode și Modele în Inteligența Artificială. 
 

Art. 29. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 6496/26.09.2017 privind 
reînmatricularea în anul universitar 2017/2018, cu taxă, la programul de master Metode și 
Modele în Inteligența Artificială. 

 
Art. 30. Se aprobă solicitarea Facultății de Litere privind mărirea capacităţii de 

şcolarizare, pentru programul de conversie în Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, 
la 150 locuri. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 
Art. 31. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 6604/27.09.2017 privind 

acordarea a 30 de zile de concediu fără plată pentru un angajat al Căminului studențesc nr.14. 
 

Art. 32. Se aprobă solicitarea Direcției Generale – Administrative privind  scoaterea la 
concurs a unui post vacant de administrator de patrimoniu. 

Art. 33. Se aprobă reducerea cu 25% a taxei de cazare în căminele Universităţii din 
Craiova pentru membrii comisiilor de cazare. 
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