
Hotărârea nr. 16 din 07.06.2017  1 
 

  
        
          
 
 
   
      
  

 
 
 

HOTĂRÂREA 
 nr. 16 din 07.06.2017 

 
 

Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 
07.06.2017, 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 propunerea Facultății de Mecanică pentru acordarea titlului academic 

de Doctor Honoris Causa al Universității din Craiova  domnului  prof. univ. dr. ing. GIGEL 
PARASCHIV, de la Universitatea Politehnică din București, în data de 14 iulie 2017, cu ocazia 
organizării Zilelor Facultății de Mecanică. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

Art. 2. Se aprobă constituirea și componența Comisiei Centrale de Admitere în ciclul de 
studii universitare de licență, master  și doctorat, în anul universitar 2017/2018. 

Art. 3. Se aprobă cererea cu nr. 3178/24.05.2017 privind restituirea taxei de școlarizare 
pentru anul pregătitor, pentru anul universitar 2016/2017, în cuantum de 1.980 euro, pentru un 
student care nu a obținut viza de studiu în România. 

Art. 4. Se aprobă cererea cu nr. 3163/23.05.2017 privind transferarea taxei pentru 
examene restante, achitată eronat, în cuantum de 900 lei, ca ultimă tranșă la taxa de școlarizare. 

Art. 5. Se aprobă solicitarea Facultății de Mecanică pentru utilizarea autocarului 
Universităţii din Craiova în data de 14 iulie 2017 pe ruta Craiova - Drobeta Tumu-Severin - 
Orşova şi retur. 

Art. 6. Se aprobă cererea cu nr. 610/08.05.2017 privind susținerea examenului de 
finalizare a studiilor universitare de licență, în iunie 2017, pentru o absolventă a Facultății de 
Științe Sociale, promoția 2007. 

Art. 7. Se aprobă propunerea Facultăţii de Drept de acordare a titlului academic de 
Doctor Honoris Causa al Universității din Craiova domnului Prof. univ. dr. TUDOREL 
TOADER, Rector al Universităţii "Alexandru Ioan Cuza” din laşi, în perioada 5-7 octombrie 
2017, cu ocazia organizării Conferinţei Internaţionale Bienale 2017. Propunerea va fi înaintată 
Senatului universitar. 

Art. 8. Se aprobă cererea cu nr. 3392/07.06.2017 privind prelungirea cazării în Căminul 
studențesc nr. 6 și pe perioada vacanței de vară (lunile august și septembrie).  
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Art. 9. Se aprobă solicitarea Facultății de Drept pentru plata sumei forfetare de 700 Euro 
pentru fiecare din cele două cadre didactice de la Facultatea de Drept  care vor desfăşura 
mobilităţi la Universitatea din Fribourg, Elveţia, cu susţinerea financiară a Agence Universitaire 
de la Francophonie, care, în baza Convenţie de colaborare, a virat Universităţii din Craiova suma 
de 5000 euro în luna mai 2016. 

Art. 10. Se aprobă solicitarea Liceului „Voltaire” privind alocarea unui număr de 25 de 
locuri în vederea asigurării cazării elevilor externi, pentru anul şcolar 2017-2018. 

Art. 11. Se aprobă ca Universitatea din Craiova să fie membră în Asociația Universităților 
Balcanice – Balkan Universities Association (BUA). 

Art. 12. Se aprobă încheierea unui Acord academic de cooperare între University of Opole 
(Opole, Polonia) și Universitatea din Craiova. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 
Art. 13. Se aprobă încheierea unui Acord academic de cooperare între Trakya University 

(Edirne, Turcia) și Universitatea din Craiova. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

Art. 14. Se aprobă, pentru buna desfăşurarea a examenelor de testare a competenţelor 
lingvistice de limba franceză DELF/DALF, sesiunile 10-11 iunie 2017 şi 9-10 decembrie 2017, 
din cadrul Centrului de Formare şi Examinare DELF/DALF al Universităţii din Craiova, tarifele 
de înscriere la examene, precum şi tarifele de înscriere la cursurile de pregătire DELF/DALF, 
potrivit convenţiei încheiate de Universitatea din Craiova şi Institutul Francez din Timişoara.  

Art. 15. Se aprobă includerea proiectului "A chance for development", în lista proiectelor 
finanţate de Universitatea din Craiova prin linia de credit deschisă cu această destinaţie. 

Art. 16. Se aprobă ca mobilitățile  pe programul Erasmus să fie finanțate exclusiv din acest 
program. 

Art. 17. Se aprobă amânarea decontării cheltuielilor privind deplasarea, suportate din 
venituri proprii ale Universității (fondul centralizat, fondul facultății) până la 1 octombrie 2017. 

Art. 18. Se aprobă solicitarea SCDP Vâlcea pentru efectuarea de cheltuieli pe anul 2017, 
în cuantum de 363.600,84 lei din Centrul de Cost „Cercetări Agricole”, pentru întreținerea 
câmpurilor experimentale. Suma va fi decontata lunar, în baza unui referat de necesitate însoțit 
de situaţiile cu lucrările prestate și cheltuielile efectuate. 

Art. 19. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiţiei „Reamenajare Parcare 
Incintă Rectorat”, proiect 1904/2012 actualizat. 

Art. 20. Se aprobă solicitarea Consiliul Local al Municipiului Drobeta-Turnu Severin,  
Direcţia de Asistenţă Socială privind transmiterea cu titlu gratuit a zece rastele metalice și două 
paturi din pal melaminat pentru buna desfăşurare a activităţii în spaţiul ce urmează a fi închiriat 
de către Primăria Municipiului Drobeta-Turnu Severin, situat la adresa str. Dumitru Gheată, nr. 
22. 

Art. 21. Se aprobă căminele de tranzit pentru vacanța de vară, precum și taxele de cazare 
pentru această perioadă. 

Art. 22. Se aprobă raportul privind cercetarea disciplinară prealabilă efectuată în baza 
Deciziei nr. 45C/23.02.2017. 



Art.23. Se aprobd prelungirea cu un an a contractului de inchiriere cu m.
3589126.06.2014 incheiat cu S.C. LEXIS ROUTE S.R.L.

Lrt.24. Se aprob6, av0nd in vedere cd la data de 01.06.2017 expiri contractul de muncd pe
perioadd determinatd pentru cinci persoane angajate ca fochiqti, prelungirea contractelor de

muncd ale acestora pentru buna desfi$urare a activitdfli pe sectoarele unde iqi desf[qoard
activitatea.

Art.25. Se aprobd cererea cu m. 3963123.05.2017 privind restituirea sumei de 50 lei,
deoarece a fost achitati eronat.

Art.26. Se aprob[ solicitarea Serviciului Cdmine - Cantine privind:
- Sanctionarea cu evacuare qi pierderea definitivd a dreptului de cazare in cdminele

studenJeqti pe toatd durata studiilor, a doi studenfi de la Facultatea de Mecanicd;
- Sanctionarea cu evacuare qi pierderea definitivd a dreptului de cazarc in cdminele

studentegti pe durata anului universitar 2016-2017, a doi studenfi, unul de la Facultatea
de Automaticd, Calculatoare qi Electronici qi celdlalt de la Facultatea de Inginerie
Electric6.

Lrt.27. Se aprobd solicitarea Facult6lii de Mecanicd privind premierea studenfilor qi

cadrelor didactice implicate in Concursul Studenlesc International CHALLENGE KART LOW
COST 2011, conform referatului.

Art. 28. Prezentahot5r0re se afiqeazd pe pagina de internet a Universitdfii din Craiova.
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