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HOTĂRÂREA 
 nr. 28 din 28.11.2017 

 
 

Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 
28.11.2017, 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 Automatică, Calculatoare și Electronică, privind 

calendarul alegerilor la Departamentul de Automatică și Electronică(D28)  pentru funcția de 
director de departament și pentru membri în Consiliul departamentului:  

 06- 08 decembrie 2017  - depunerea candidaturilor; 
 12-14 decembrie 2017 - alegerea Directorului de Departament și a membrilor în 

Consiliului Departamentului. 
 

Art. 2. Se aprobă solicitarea Facultăţii Automatică, Calculatoare și Electronică privind 
acordarea a două burse sociale, din venituri proprii extrabugetare ale facultății, conform 
Regulamentului privind acordarea burselor şi a altor forme de sprijin social pentru studenţi, art.10, alin (6), 
astfel: 

 pentru tot anul universitar, pentru un student  de la programul de studii de master 
Sisteme automate încorporate, anul I, an universitar 2017-2018, cu taxă; 

 numai pentru luna octombrie 2017, pentru un student  de la programul de studii de 
licență Automatică și Informatică aplicată, anul al  III-lea, an universitar 2017-
2018, buget. 

 
Art. 3. Se aprobă solicitările Facultății de Științe privind: 

 calendarul pentru alegerea reprezentanţilor studenţilor în Consiliu Facultății: 
          7-12 decembrie 2017 perioada de depunere candidaturilor la secretariatul facultăţii; 
         13 decembrie 2017 derularea procesului electoral la facultate turul I; 
         15 decembrie 2017 derularea procesului electoral la facultate turul II. 
 membrii Comisiei electorale. 

 

Art. 4. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 8605/27.11.2017 privind 
redobândirea calității de student și trecerea la buget a studentului, ca urmare a eliberării unui loc, 
fără plata primei tranșe din taxa de școlarizare. 

Art. 5. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 8604/27.11.2017 privind trecerea 
de la un loc la buget, fără bursă ca etnic român, la un loc liber  la buget, pentru studenții români, 
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deoarece studentul de la Facultatea de Științe, specializarea Informatică, anul al II-lea, are 
domiciliul stabil în România. 

Art. 6. Se aprobă solicitarea Facultății de Litere privind premierea studentei care a 
obţinut, în data de 3 noiembrie 2017, Premiul I, la Faza naţională a Concursului de 
traducere Mot à monde, desfăşurată la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj, conform 
Metodologiei privind acordarea unor recompense cadrelor didactice şi studenţilor cu 
rezultate deosebite în cadrul concursurilor studenţeşti. 

Art. 7. Se aprobă Acordul bilateral de cooperare academică între Universitatea din 
Craiova şi Universitatea din Zielona Góra (Zielona Góra, Polonia). Propunerea va fi înaintată 
Senatului universitar. 

Art. 8. Se aprobă Memorandumul de cooperare academică între Universitatea din Craiova 
şi Universitatea Mehmet Akif Ersoy (Burdur, Turcia). Propunerea va fi înaintată Senatului 
universitar. 

Art. 9. Se aprobă solicitarea Facultății de Științe Sociale care organizează în perioada 12-
14 decembrie 2017 Conferinţa naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti, privind: 

  cazare unui număr de 35 de studenţi la Căminul nr. 14, pentru 3 nopţi (12-14 
decembrie 2017), în limita locurilor disponibile. 

  acordarea de servicii de masă pentru 70 de studenţi, la Căminul 14, pentru 3 zile (12-
14 decembrie 2017), la tariful de 35 lei/zi/student. 

 
Art. 10. Se aprobă solicitarea Asociaţiei Studenţilor Basarabeni din Craiova, a Organizaţiei 

Studenţilor din Facultatea de Mecanică și a Asociaţiei Studenţilor din Facultatea de Economie şi 
Administrare a Afacerilor, privind punerea la dispoziție a autocarului universității, în regim 
gratuit, pentru o deplasare dus-întors la Alba Iulia, în data de 1 decembrie 2017. 

Art. 11. Se aprobă propunerea comisiei de analiza pentru trecerea pe cheltuieli a sumelor ce 
nu pot fi recuperate privind trecerea pe cheltuieli a sumei reprezentând cheltuieli de organizare şi 
funcţionare a liceului Voltaire până la primirea finanţării bugetare şi înscrierea în reţeaua şcolară. 

Art. 12. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 8290/15.11.2017 privind  
restituirea sumei în cuantum de 500 lei, reprezentând prima tranșă 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 cu numărul de înregistrare 8326/16.11.2017 privind  
restituirea sumei în cuantum de 475 lei, reprezentând 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. 14. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 8392/20.11.2017 privind  
restituirea: 

  sumei în cuantum de 750 lei, reprezentând taxa de școlarizare, deoarece în urma 
eliberării unui loc la buget, studenta a fost redistribuită la aceeași specializare, forma 
de învățământ cu frecvență, buget. 

 sumei în cuantum de 225 lei, reprezentând taxa de școlarizare, deoarece în urma 
eliberării unui loc la buget, studenta a fost redistribuită la aceeași specializare, forma 
de învățământ cu frecvență, buget. 
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