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HOTĂRÂREA 
 nr. 5 din 28.02.2018 

 
 

Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 
28.02.2018, 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 completarea Consiliului Departamentului de Învăţământ la Distanţă şi 

Învăţământ cu Frecvenţă Redusă (ID-IFR) cu încă un membru: Conf. univ. dr. Mihaela 
Alexandrina POPESCU – Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic. Propunerea va 
fi înaintată Senatului universitar. 

Art. 2. Se aprobă achitarea taxei de membru a Universităţii din Craiova la “Danube 
Rectors Conference”, pentru anul 2018, în cuantum  de 500 de euro. 

Art. 3. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 128/26.02.2018 privind acordarea 
unui  împrumut din Fondul Centralizat de Cercetare, în valoare de 1.840 lei, necesar achitării 
contribuţiilor pentru luna februarie la Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat, pentru echipa de 
implementare a proiectului "Ou de găină îmbogăţit în acizi graşi polinesaturaţi n-3 şi 
carotenoizi - aliment funcţional obţinut prin includerea în dieta găinilor ouătoare a unor 
produse furajere neconvenţionale". Restituirea se va face până la  data de 15 aprilie 2018. 

Art. 4. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 1260/27.02.2018 privind 
acordarea unui  împrumut din bugetul contractului de cercetare nr. 5C/21.10.2015, “Audit 
energetic privind îmbunătățirea eficienței energetice în staţiile de transformare 110/MT din zona 
de licenţă CEZ Distribuţie”, în valoare de 7.600 lei, necesar achitării contribuţiilor la bugetele de 
stat (sume angajat si sume angajator) aferente salariilor membrilor echipei de proiect pentru orele 
prestate în luna ianuarie 2018, pentru echipa de implementare a proiectului  “Soluţii inteligente 
de tratare a neutrului în staţiile electrice llOkV/MT pentru creşterea eficienţei energetice, 
securităţii personalului şi siguranţei în alimentarea utilizatorilor” 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”. 

Art. 5. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare  129/26.02.2018 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”, în valoare de 6.100 lei, 
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necesar achitării contribuţiilor la bugetele de stat (sume angajat si sume angajator) aferente 
salariilor membrilor echipei de proiect pentru orele prestate în luna februarie 2018, pentru echipa 
de implementare a proiectului “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”. 

Art. 6. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare  134/27.02.2018 privind 
acordarea unui  împrumut din  Fondul Centralizat de Cercetare, în valoare de 5.000 lei, necesar 
achitării contribuţiilor pentru luna februarie la Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat, pentru 
echipa de implementare a proiectului ”Evolved Anode Materials for Improved Performance and 
Durability of Planar SOFCs (ExPAND)”. Restituirea se va face până la data de 1 mai 2018. 

Art. 7. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare  40/28.02.2018 privind acordarea 
unui  împrumut din  Fondul Centralizat de Cercetare, în valoare de 11.000 lei, necesar achitării 
contribuţiilor pentru luna februarie la Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat, pentru echipa de 
implementare a proiectului ”Demonstrator pentru amplificarea directă a efectului Coandă”. 
Restituirea se va face în luna martie în momentul în care UEFISCDI (ordonatorul de credite) va 
trimite către Universitatea din Craiova avansul de 90% din suma alocată instituţiei noastre pentru 
anul 2018. 

Art. 8. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare  39/28.02.2018 privind acordarea 
unui  împrumut din  Fondul Centralizat de Cercetare, în valoare de 7.500 lei, necesar achitării 
contribuţiilor pentru luna februarie la Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat, pentru echipa de 
implementare a proiectului ”Platforma hardware bazată pe utilizarea reţelelor neuronale pentru 
vehicule spaţiale sub-orbitale și orbitale ”. Restituirea se va face în luna martie, în momentul în 
care UEFISCDI (ordonatorul de credite) va trimite către Universitatea din Craiova avansul de 
90% din suma alocată instituţiei noastre pentru anul 2018. 

Art. 9. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare  38/28.02.2018 privind acordarea 
unui  împrumut din  Fondul Centralizat de Cercetare, în valoare de 3.500 lei, necesar achitării 
contribuţiilor pentru luna februarie la Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat, pentru echipa de 
implementare a proiectului ”Computaţional Methods in Astrophysics and Space Sciences 
(COMASS)”. Restituirea se va face în luna martie, în momentul în care Agenția Spațială Română 
(ordonatorul de credite) va trimite către Universitatea din Craiova avansul de 90% din suma 
alocată instituţiei noastre pentru anul 2018. 

Art. 10. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare  37/18.02.2018 privind acordarea 
unui  împrumut din  Fondul Centralizat de Cercetare, în valoare de 3.700 lei, necesar achitării 
contribuţiilor pentru luna februarie la Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat, pentru echipa de 
implementare a proiectului ”Sistem Robotic Destinat Reabilitării Locomoției Persoanelor cu 
Deficiente Neuromotorii”. Restituirea se va face în luna martie, în momentul în care autoritatea 
contractantă va trimite către Universitatea din Craiova avansul de 90% din suma alocată 
instituţiei noastre pentru anul 2018. 

Art. 11. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare  36/18.02.2018 privind acordarea 
unui  împrumut din  Fondul Centralizat de Cercetare, în valoare de 4.675 lei, necesar achitării 
contribuţiilor pentru luna februarie la Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat, pentru echipa de 
implementare a proiectului ”Recuperarea activă şi pasivă a membrului superior”. Restituirea se 
va face în luna aprilie,  în momentul în care UEFISCDI (ordonatorul de credite) va trimite către 
Universitatea din Craiova avansul din suma alocată instituţiei noastre pentru anul 2018. 



Hotărârea nr. 5  din 28.02.2018  3 
 

Art. 12. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 1057/19.02.2018 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. 13. Se aprobă solicitarea Facultății de Litere privind cazarea în căminele Universităţii 
a unui număr de 15 studenţi, în perioada 14-16 mai 2018 care participă la Concursul naţional de 
traducere între limbile romanice (franceză, italiană, română, spaniolă) şi latină, Ediţia a XXI-a. 

Art. 14. Se aprobă solicitarea Facultății de Educație Fizică și Sport privind Nota de 
Fundamentare pentru ”REABILITARE, REAMENAJARE, SUPRAETAJARE ȘI EXTINDERE 
CORP C7, DEZAFECTARE CORPURI C8 ȘI C11, FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ 
ȘI SPORT”. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

Art. 15. Se aprobă solicitarea Direcției Generale Administrative privind înființarea unei 
comisii de analiză a activităţii Stațiunii de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură Vâlcea. 

Art. 16. Se aprobă solicitarea Facultății de Mecanică privind acordarea unei burse din 
veniturile proprii ale universității, pentru o studentă de la  specializarea Construcţii Civile, 
Industriale si Agricole, anul IV, forma de învățământ cu taxă. 

Art. 17. Se aprobă ca analiza venitului net mediu lunar pe membru de familie, în 
conformitate cu art.10, alin 2, pct. c), din Regulamentul privind acordarea burselor și a altor 
forme de sprijin material pentru studenți, să se facă la nivelul fiecărei luni. 

Art. 18. Se aprobă solicitarea Facultății de Horticultură privind cazarea și transportul cu 
autocarul universităţii la stațiunea Rânca pentru: 

- Două cadre didactice însoțitoare și 45 de studenţii la specializarea biologie din anul I care 
trebuie să efectueze practica biologică de teren în perioada 25.06.2018 - 08.07.2018 . 

- Două cadre didactice însoțitoare și 39 de studenţii la specializarea biologie din anul al II-lea 
care trebuie să efectueze practica biologică de teren în perioada 25.06.2018 - 15.07.2018. 
 

Art. 19. Se aprobă solicitarea Facultății de Agronomie privind aprobarea taxelor necesare 
organizării în perioada 27-29 septembrie 2018, a două conferințe - Conferinţa Europeană - 
ESNA (European Society for New Methods in Agricultural Research) și Conferinţa 
Internaţională "Durable Agriculture-Agriculture of the Future” astfel: 

- taxa de participare de 130 EURO sau echivalentul în lei la cursul BNR din ziua efectuării 
plaţii; 

- taxă de participare de 80 EURO sau echivalentul în lei la cursul BNR din ziua efectuării 
plaţii pentru membrii Consorţiului USAMV-uri; masteranzi si doctoranzi; 

- taxă excursie în cadrul Conferinţei - 30 Euro sau echivalentul în lei la cursul BNR din ziua 
efectuării plaţii. 

 Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

Art. 20. Se aprobă solicitarea Facultății de Agronomie care organizează în perioada 27-29 
septembrie 2018 două conferințe, ca deplasarea participanților în excursie să se realizeze cu 
autocarul Universităţii în data de 28 Septembrie 2018 pe ruta: Craiova - Râmnicu Vâlcea şi retur. 
Cheltuielile de transport vor fi suportate din fondurile facultăţii. 

Art. 21. Se aprobă solicitarea Facultății de Drept privind aprobarea dosarului de încadrare 
în domeniu a programului de studii universitare de master ”Administraţie Publică - Public 
Administration (cu predare în limba engleză)”, învăţământ cu frecvenţă, zi, 120 credite, pentru a 
parcurge etapele de evaluare internă spre a fi înaintat către A.R.A.C.I.S. Propunerea va fi 
înaintată Senatului universitar. 




