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HOTĂRÂREA 
 nr. 2 din 31.01.2018 

 
 

Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 
31.01.2018, 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 propunerile facultăților privind oferta de școlarizare  pentru anul 

universitar 2018/2019, în conformitate cu prevederile art. 138 din Legea Educației Naționale 
nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.  

Art. 2. Se aprobă modalitatea de desfășurare a concursului  de admitere (condiții, 
criterii de departajare în cazul mediilor egale, calendar de admitere) și probele de concurs, 
conform  solicitărilor facultăților. Propunerile vor fi înaintate Senatului universitar. 

Art. 3. Se aprobă solicitarea Facultății de Științe, Departamentul de Geografie privind  
decernarea titlului de Doctor Honoris Causa domnului prof. dr. acad. Dan BĂLTEANU, 
directorul Institutului de Geografie al Academiei Române, în cadrul manifestărilor prilejuite 
de The Fifth International Conference Geographical Research and Cross-Border 
Cooperation, organizate în perioada 6-9 septembrie 2018. Propunerea va fi înaintată Senatului 
universitar. 

Art. 4. Se aprobă solicitarea Facultății de Mecanică privind cazarea şi masa 
participanţilor (75 studenţi şi 20 cadre didactice) la faza naţională a concursului profesional - 
ştiinţific studenţesc “Andrei G. Ioachimescu” la disciplina Mecanică, în perioada 17-19 mai 
2018. 

Art. 5. Se aprobă solicitările Facultății de Drept privind: 
 cazarea unei delegaţii (3 cadre didactice şi 4 studenţi/doctoranzi) a Facultăţii de 

Drept din Elveţia, în perioada 11.03.2018 - 14.03.2018, în Căminul 
Studențesc nr.14; 

 transportul delegaţiei de la Bucureşti - Aeroportul Otopeni la Craiova şi retur, 
în data de 11 martie 2018, respectiv, 14 martie 2018, cu microbuzul 
facultăţii. 
 

Art. 6. Se aprobă solicitarea  Facultății de Științe privind desfăşurarea unei Scoli de 
vară în domeniul fizicii, în perioada 16 iunie - 19 iulie 2018, pentru un grup de 30 studenţi de 
la Georgia Southern University, cu un cuantum al taxei de 1250 USD/cursant, taxă  din care 
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să se asigure cazarea în camere de 2 persoane (35 zile cazare), 2 transferuri aeroport Otopeni, 
5 excursii (transport, intrări la obiective turistice, cazare, ghid, etc.), salariile cadrelor 
didactice implicate în program și regie, conform notei de fundamentare ataşate. Propunerea va 
fi înaintată Senatului universitar. 

Art. 7. Se aprobă solicitarea Facultății de Litere privind înscrierea şi susţinerea 
examenului de competenţă lingvistică pentru limba engleză, nivelul B2, în regim fără taxă, 
pentru 23 (douăzeci și trei) de studenţi implicaţi în proiectul transfrontalier „A Chance for 
Development“. 

Art. 8. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare  379/22.01.2018 privind 
deplasarea în străinătate a unui cadru didactic, în perioada 05-09.02.2018. 

Art. 9. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare  591/30.01.2018 privind 
deplasarea în străinătate a unui cadru didactic, în perioada 06-11.02.2018. 

Art. 10. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare  432/23.01.2018 privind 
desfășurarea de activități didactice și de cercetare în calitate de “Visiting Professor” la Beijing 
International Education Institute, Chaoyang District, Beijing, China și la Jinggangshan 
University, Qingyuan District, Ji'an City, Jiangxi Province, China,  în perioada 05 martie 2018 
— 31 mai 2018 (88 zile calendaristice). Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

Art. 11. Se aprobă solicitarea Facultății de Științe privind componenţa comisiilor pentru 
examenul de absolvire de la cursurile de conversie profesională a cadrelor didactice  
(Conversie în Matematică I, Conversie în Matematică II, Conversie în Informatică I, 
Conversie în Informatică II și Conversie în Științe I) pentru sesiunile martie, iulie și 
septembrie 2018. Propunerile vor fi înaintate Senatului universitar. 

Art. 12. Se aprobă prelungirea contractului de împrumut de folosinţă (comodat) 
încheiat în data de 30.01.2013, pentru o perioadă de un an,  începând cu data de 31.01.2018, 
având ca obiect biroul 407 situat la etajul 2 al sediului Universităţii din Craiova, pentru 
Asociaţia „Centrul de Studii Politice Post - Comuniste” (CEPOS). 

Art. 13. Se aprobă solicitarea Departamentului de Geografie privind utilizarea holului 
central al Universităţii din Craiova, în data de 17 mai 2018, pentru organizarea evenimentului 
Târgul de turism al Olteniei - Inspired by Promoter Students in Tourism.  

Art. 14. Se aprobă solicitarea Departamentului de Relații Internaționale privind cazarea 
și masa  în Căminul Studenţesc Nr. 14, în perioada 1-4 martie 2018, a unui număr de 80 
studenţi care vor participa la evenimentul Platforma Naţională Erasmus Student NetWork 
(ESN) ce reuneşte reprezentanţi ai tuturor secţiunilor ESN din România. 

Art. 15. Se aprobă plata cotizației aferente anului 2017, în cuantum de 5.000 lei, 
conform Statutului privind funcționarea Consiliului Național al Rectorilor. 

Art. 16. Se aprobă plata taxei anuale de membru pentru Universitatea din Craiova la 
asociaţia Education in Inland Navigation - EDINNA, aferentă anului 2018, în cuantum de 300 
euro. 

Art. 17. Se aprobă Metodologia de acordare a salariilor diferențiate personalului  de  
la  Universitatea din Craiova. 
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Art. 18. Se aprobă un protocol, la nivelul universităţii, în ceea ce priveşte instalarea şi 
utilizarea echipamentelor de reţea care oferă adrese IP (routere, switch-uri cu management, 
access point-uri). 

Art. 19. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 13/15.01.2018 privind  
restituirea sumei în cuantum de 500 lei, reprezentând prima tranșă din taxa de școlarizare, 
deoarece a fost achitată atât de student cât și de o firmă. 

Art. 20. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 222/15.01.2018 privind  
restituirea sumei în cuantum de 500 lei din taxa de școlarizare,  deoarece a fost achitată 
eronat. 

Art. 21. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 55/30.01.2018 privind  
restituirea ultimei tranșe din taxa de școlarizare, deoarece studenta s-a retras de la studii. 

Art. 22. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 1040/18.01.2018 privind  
restituirea sumei în cuantum de 300 lei reprezentând taxa de înmatriculare și avansul pentru 
anul pregătitor,  deoarece a fost achitată eronat. 

Art. 23. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 607/31.01.2018 privind  
restituirea sumei în cuantum de 2.880 euro,  taxa de școlarizare,  deoarece studentul nu a 
primit viză de intrare în România. 

Art. 24. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 608/31.01.2018 privind  
restituirea sumei în cuantum de 2.880 euro,  taxa de școlarizare,  deoarece studentul nu a 
primit viză de intrare în România. 

Art. 25. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 609/31.01.2018 privind  
restituirea sumei în cuantum de 2.160 euro,  taxa de școlarizare,  deoarece studenta nu se 
poate prezenta la cursuri. 

Art. 26. Se aprobă pentru proiectul ”REABILITARE ȘI MODERNIZARE SPAȚII 
ÎNVĂȚĂMÂNT - CORPURI G(C12), H(C16), I(C13), J(C14) ȘI K(C15) DIN 
COMPLEXUL FACULTĂȚILOR CU PROFIL ELECTRIC” Axa prioritară 10 Îmbunătățirea 
infrastructurii educaționale;  Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, 
inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul 
vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare; Obiectiv Specific 10.3 
Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar in relație cu piața forței de muncă și 
sectoarele economice competitive: 

 
-  indicatorii tehnico-economici   la obiectivul de investiții ”REABILITARE ȘI 

MODERNIZARE SPAȚII ÎNVĂȚĂMÂNT - CORPURI G(C12), H(C16), I(C13), 
J(C14) ȘI K(C15) DIN COMPLEXUL FACULTĂȚILOR CU PROFIL ELECTRIC” 
în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, 
Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 
10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru 
dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea 
infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.3 Creșterea relevanței 
învățământului terțiar universitar în relație cu piața forței de muncă și sectoarele 
economice competitive, conform documentației tehnice întocmite în  cadrul  
DOCUMENTAŢIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE elaborate 
de SC IPA;  
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- valoarea totală a proiectului ”REABILITARE ȘI MODERNIZARE SPAȚII 
ÎNVĂȚĂMÂNT - CORPURI G(C12), H(C16), I(C13), J(C14) ȘI K(C15) DIN 
COMPLEXUL FACULTĂȚILOR CU PROFIL ELECTRIC”, în cuantum de 
29.990.000,00 lei (inclusiv TVA). 

 
- contribuția proprie de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 

599.800,00 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului ”REABILITARE ȘI 
MODERNIZARE SPAȚII ÎNVĂȚĂMÂNT - CORPURI G(C12), H(C16), I(C13), 
J(C14) ȘI K(C15) DIN COMPLEXUL FACULTĂȚILOR CU PROFIL ELECTRIC”. 

 
- Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 

proiectului ”REABILITARE ȘI MODERNIZARE SPAȚII ÎNVĂȚĂMÂNT - 
CORPURI G(C12), H(C16), I(C13), J(C14) ȘI K(C15) DIN COMPLEXUL 
FACULTĂȚILOR CU PROFIL ELECTRIC”, pentru implementarea proiectului în 
condiții optime, se vor asigura din veniturile proprii ale Universității din Craiova. 

 
- Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în 

condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 
 

- Orice modificare a indicatorilor tehnico – economici aprobați, va fi prezentată în 
plenul Senatului, în vederea actualizării acestora. 
Propunerile vor fi înaintate Senatului universitar. 
 

Art. 27. Se aprobă pentru proiectul ”REABILITARE ȘI MODERNIZARE SPAȚII 
ÎNVĂȚĂMÂNT - CORPURI D(C5-6), E(C4) ȘI F(C11) DIN COMPLEXUL 
FACULTĂȚILOR CU PROFIL ELECTRIC ” Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii 
educaționale;  Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în 
formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin 
dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare; Obiectiv Specific 10.3 Creșterea 
relevanței învățământului terțiar universitar in relație cu piața forței de muncă și sectoarele 
economice competitive: 

 
- indicatorii tehnico-economici   la obiectivul de investiții ”REABILITARE ȘI 

MODERNIZARE SPAȚII ÎNVĂȚĂMÂNT - CORPURI D(C5-6), E(C4) ȘI F(C11) 
DIN COMPLEXUL FACULTĂȚILOR CU PROFIL ELECTRIC ” în vederea 
finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa 
prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 
Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea 
de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de 
educație și formare, Obiectiv Specific 10.3 Creșterea relevanței învățământului terțiar 
universitar in relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive, 
conform documentației tehnice întocmite în  cadrul  DOCUMENTAŢIE DE 
AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE elaborate de SC IPA;  

- valoarea totală a proiectului ”REABILITARE ȘI MODERNIZARE SPAȚII 
ÎNVĂȚĂMÂNT - CORPURI D(C5-6), E(C4) ȘI F(C11) DIN COMPLEXUL 
FACULTĂȚILOR CU PROFIL ELECTRIC ”, în cuantum de 29.900.500,00 lei 
(inclusiv TVA). 

-  contribuția proprie de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 
598.000,00 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului ”REABILITARE ȘI 
MODERNIZARE SPAȚII ÎNVĂȚĂMÂNT - CORPURI D(C5-6), E(C4) ȘI F(C11) 
DIN COMPLEXUL FACULTĂȚILOR CU PROFIL ELECTRIC ”. 
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- Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 
proiectului ”REABILITARE ȘI MODERNIZARE SPAȚII ÎNVĂȚĂMÂNT - 
CORPURI D(C5-6), E(C4) ȘI F(C11) DIN COMPLEXUL FACULTĂȚILOR CU 
PROFIL ELECTRIC ”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor 
asigura din veniturile proprii ale Universității din Craiova. 

- Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în 
condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

- Orice modificare a indicatorilor tehnico – economici aprobați, va fi prezentată în 
plenul Senatului, în vederea actualizării acestora. 
Propunerile vor fi înaintate Senatului universitar. 
 

Art. 28. Se aprobă Nota de fundamentare privind REABILITARE ȘI MODERNIZARE 
SPATII ÎNVĂȚĂMÂNT – CENTRUL UNIVERSITAR DROBETA TURNU SEVERIN ÎN 
VEDEREA ÎMBUNĂTĂȚIRII EFICIENȚEI ENERGETICE. Propunerea va fi înaintată 
Senatului universitar. 

Art. 29. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 622/31.01.2018 privind 
deplasarea a două echipe de studenţi  și tutorele acestora, de la Facultatea de Automatică, 
Calculatoare și Electronică, în perioada 27 februarie -3 Martie 2018, la Nurnberg, Germania, 
în scopul participării la concursul European Renesas MCU Car Rally organizat de firma 
Renesas Electronics Europe GmbH. 

 
Art. 30. Se aprobă solicitările Direcției General Administrative privind: 

- restituirea taxei de cazare achitată eronat la Căminul Studențesc nr.13, de un student 
cazat în Căminul Studențesc nr.3. 

- restituirea taxei de cazare pentru  șapte studenți cazați în Căminul Studențesc nr.11 și 
pentru cinci studenți cazați în Căminul Studențesc nr.13. 

- scutirea de la plata taxei de cazare în cămin a trei studenți care îndeplinesc condițiile 
Art.27, lit. m) și n) din Regulamentul privind organizarea și funcționarea căminelor și 
cantinelor studențești. 

 
Art. 31. Se aprobă solicitarea Stațiunii Didactice Banu Mărăcine privind acordarea unui 

împrumut pentru  plata utilităţilor și materialelor achiziționate, acesta urmând a fi restituit in 
cursul anului 2018 din vânzarea producţiei și din încasarea de chirii. 

Art. 32. Se aprobă solicitarea Staţiunii de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură 
Vâlcea privind acordarea unui împrumut pentru plata utilităţilor și materialelor achiziționate, 
acesta urmând a fi restituit după vânzarea de material săditor în primăvara anului 2018 sau, 
cel târziu, în toamna anului 2018. 

Art. 33. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 69/31.01.2018 privind 
acordarea unui concediu fără plată, în perioada 01 aprilie 2018-31 martie 2019. 

Art. 34. Se aprobă solicitarea Facultății de Științe privind achitarea din fondul de 
cercetare al Departamentului de Fizică a taxei în cuantum de 200 euro, corespunzătoare anului 
2018, pentru afilierea acestui departament la Reţeaua balcanică SEENET - MTP. 

Art. 35. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 6/18.01.2018 privind 
acordarea unui împrumut în valoare de 2.100 lei din Fondul de Cercetare Centralizat pentru a 
putea plăti contribuţiile  pentru luna ianuarie 2018, aferente salarizării membrilor echipei de 
cercetare a proiectului “Sursă hibridă de putere pentru pseudo-sateliți”, finanţat de către 
Agenţia Spaţială Română în perioada iulie 2017 - decembrie 2018, în baza Contractului de 
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finanţare cu nr. 155/20.07.2017. Suma va fi returnată când Agenţia Spaţială Română 
(Autoritatea Contractantă) va trimite către Universitatea din Craiova avansul de 90% din 
suma alocată instituţiei noastre pentru anul 2018. 

Art. 36. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 7/18.01.2018 privind 
acordarea unui  împrumut din Fondul Centralizat de Cercetare, în valoare de 3.700 lei, 
necesar achitării contribuţiilor la Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat, aferente lunii ianuarie 
2018, pentru echipa de implementare a proiectului „Sistem Robotic Destinat Reabilitării 
Locomoției Persoanelor cu Deficiențe Neuromotorii” (acronim: NeuRob). Suma se va restitui 
la data încasării acesteia de la Autoritatea Contractantă. 

Art. 37. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 8/18.01.2018 privind 
acordarea unui  împrumut din Fondul Centralizat de Cercetare, în valoare de 2.895 lei 
necesar achitării contribuţiilor la Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat, aferente lunii ianuarie 
2018, pentru echipa de implementare a proiectului "Recuperarea activă şi pasivă a membrului 
superior" (RAPMES), derulat cu Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învățământului 
Superior, a Cercetării, Dezvoltării si Inovării (UEFISCDI). Suma va fi returnată în cursul lunii 
aprilie 2018, după transferul avansului din bugetul proiectului în contul Universităţii din 
Craiova. 

Art. 38. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 9/18.01.2018 privind 
acordarea unui  împrumut din Fondul Centralizat de Cercetare, în valoare de 3.500 lei 
necesar achitării contribuţiilor la Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat, aferente lunii ianuarie 
2018, pentru echipa de implementare a proiectului“Computational Methods in Astrophysics 
and Space Sciences (COMASS)”, finanţat de către Agenţia Spaţială Română. Suma va fi 
returnată când Agenţia Spaţială Română (Autoritatea Contractantă) va trimite către 
Universitatea din Craiova avansul de 90% din suma alocată instituţiei noastre pentru anul 
2018. 

Art. 39. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 10/18.01.2018 privind 
acordarea unui  împrumut din Fondul Centralizat de Cercetare, în valoare de 7.500 lei 
necesar achitării contribuţiilor la Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat, aferente lunii ianuarie 
2018, pentru echipa de implementare a proiectului “Platforma hardware bazată pe utilizarea 
reţelelor neuronale pentru vehicule spaţiale sub-orbitale și orbitale”, finanţat de către 
UEFISCDI. Suma va fi returnată când UEFISCDI (ordonatorul de credite) va trimite către 
Universitatea din Craiova avansul de 90% din suma alocată instituţiei noastre pentru anul 
2018. 

Art. 40. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 11/18.01.2018 privind 
acordarea unui  împrumut din Fondul Centralizat de Cercetare, în valoare de 11.000 lei 
necesar achitării contribuţiilor la Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat, aferente lunii ianuarie 
2018, pentru echipa de implementare a proiectului “Platforma hardware bazată pe utilizarea 
reţelelor neuronale pentru vehicule spaţiale sub-orbitale și orbitale”, finanţat de către 
UEFISCDI. Suma va fi returnată când UEFISCDI (ordonatorul de credite) va trimite către 
Universitatea din Craiova avansul de 90% din suma alocată instituţiei noastre pentru anul 
2018. 

Art. 41. Se aprobă perioada în care se vor desfășura examenele de finalizare a studiilor. 

Art. 42. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 70/13.01.2018 privind trecerea 
unui student din anul al II-lea, specializarea Fizică – Informatică,  de la forma de învățământ 
cu taxă, la forma de învățământ  buget și ștergerea debitelor. 

 




