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HOTĂRÂREA 
 nr. 16 din 07.06.2018 

 
Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 

07.06.2018, 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 solicitările Facultății de Automatică, Calculatoare şi Electronică privind 

recompensarea prin acordarea  de premii, conform „Metodologiei privind acordarea unor recompense 
cadrelor didactice şi studenţilor cu rezultate deosebite în cadrul concursurilor studenţeşti”, pentru 
studenții și coordonatorii acestora, participanți la: 

 concursul studenţesc internaţional "NXP CUP - Inteligent Car Racing" - Cupa NXP, 
desfăşurat în două etape: etapa semi-finală pentru zona Europa de Sud-Est (pe data de 25 martie 
2018) unde echipele au obţinut locurile I şi I, şi finala pentru Europa, Africa şi Orientul Mijlociu, 
în perioada 16 - 17 aprilie 2018, la Fraunhofer Institute for Integrated Circuits IIS in Erlangen, 
Germania, unde o echipă a obţinut locul I pe zona Europa. 

 concursul studenţesc internaţional " Renesas MCU Car Rally 2018, etapa Europeană, în cadrul 
competiţiei Embedded Word 2017 la Nurnberg, Germania, în perioada 28.02-1.03.2018. Echipa 
"Fastech" care a reprezentat Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică, a obţinut locul 
II la proba de viteză a concursului. 

Art. 2. Se aprobă solicitarea Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor  privind 
recompensarea prin acordarea de premii, conform „Metodologiei privind acordarea unor recompense 
cadrelor didactice şi studenţilor cu rezultate deosebite în cadrul concursurilor studenţeşti”, pentru 
studenţii care au obţinut premii la Simpozionul Naţional Studenţesc - Student, Ştiinţă, Societate, 
din 10-12 mai 2018, Ediţia a XVI-a, organizat de Universitatea din Petroşani, Facultatea de Ştiinţe. 

Art. 3. Se aprobă solicitarea Facultăţii de Litere  privind recompensarea prin acordarea de 
premii, conform „Metodologiei privind acordarea unor recompense cadrelor didactice şi studenţilor 
cu rezultate deosebite în cadrul concursurilor studenţeşti”, pentru studenţii care au luat premii la 
colocvii naţionale studenţeşti în anul 2018. 

Art. 4. Se aprobă solicitarea Facultății de Horticultură privind deplasarea studenților din  anul 
al III-lea, specializarea Tehnologia prelucrării produselor agricole, în perioada 25 - 29.06.2018, cu 
autocarul universității pe traseul Craiova - Segarcea – Craiova, în 26 iunie 2018 și pe traseul Craiova - 
Slatina – Craiova, în 27 iunie 2018    pentru activitatea de instruire practică în cadrul unor unităţi cu 
profil de industrie alimentară. 
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Art. 5. Se aprobă componenţa comisiilor de înscriere, pentru concursul de admitere, sesiunea 
iulie 2018, pentru centrele de înscriere de la  Slatina și Târgu Jiu. 

Art. 6. Se aprobă solicitarea Facultății de Horticultură privind cazarea în căminele Universităţii 
din Craiova şi servirea mesei la cantina universităţii (cina: 9 si 10 iulie; mic dejun: 10 iulie) a unui 
număr de 30 studenţi şi cadre didactice de la Universitatea Sapienţia în perioada 9-10 iulie 2018. 

Art. 7. Se aprobă solicitarea Facultății de Horticultură privind deplasarea studenților din  anul 
al III-lea, specializarea Protecţia Mediului în Agricultură, cu autocarul universității pe traseul Craiova 
- Arie Protejată Nordul Gorjului de Vest - Isvarna şi retur, pe data de 28.06.2018, când se desfăşoară 
activitatea de practică tehnologică în cadrul întreprinderilor. 

Art. 8. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 416/04.06.2018 privind susţinerea fără 
plată a unor examene corespunzătoare disciplinelor din semestrul al II-lea din primul an de studii, 
pentru un student la Facultatea de Mecanică, specializarea Autovehicule Rutiere, anul al III-lea, în 
baza certificatului cu nr. 6069/8.09.2015. 

Art. 9. Se aprobă o analiză a costurilor comparative pentru realizarea de contracte de 
mentenanță/an sau contracte de intervenție/an, pentru instalațiile/sistemele de încălzire/răcire ale 
clădirii de laboratoare din cadrul complexului Mecanică, parte a proiectului “Reabilitare, modernizare 
şi extindere spaţii de învăţământ şi cazare Facultatea de Mecanică, Craiova P+4, D+P şi desfiinţare 
construcţie C4”, cod SMIS 13613. Aceeași procedură se va urma și pentru clădirea bibliotecii 
universității din cartierul Lăpuș și pentru clădirea Facultății de Drept reabilitată prin proiectul 
”Consolidare, reabilitare, modernizare, extindere, echipare spații pentru învățământ, cercetare și 
activități conexe, Craiova, Calea București, Nr.107G”. 

Art. 10.  Se aprobă realizarea unui proiect tehnic  pentru reabilitarea într-un termen cât mai scurt 
a clădirii de laboratoare A.R. a Facultăţii de Mecanică, unde în urma incendiului au fost dezafectate 4 
(patru) laboratoare de specialitate. 

Art. 11. Se aprobă Procedura privind organizarea şi derularea mobilităţilor de studenţi şi 
personal (academic şi administrativ) outgoing în cadrul Proiectelor de Mobilitate finanţate prin 
Mecanismul Financiar SEE 2014-2021. 

Art. 12. Se aprobă solicitarea Departamentului de Limbi Moderne Aplicate privind cazarea unui 
număr de 12 studenţi participanţi la Şcoala de vară, C-tin Brâncuşi, la căminul nr. 14, precum si 
servirea mesei la cantina Universităţii, mic-dejun, prânz şi cină, în perioada 9-29 iulie 2018. 
Contravaloarea se va deconta din fondurile alocate de M.E.N., pentru organizarea şi desfăşurarea 
cursurilor de vară. 

Art. 13. Se aprobă prelungirea cu un an a  contractului de închiriere nr. 402/07.03.2002. 

Art. 14. Se aprobă, la propunerea studenților, modificarea articolelor 20 și 21 din  
Regulamentului intern INCESA de organizare şi derulare a programului ProELITE 

Art. 15. Se aprobă membrii echipei pentru proiectul Consolidarea, reabilitarea, extinderea (cu 
modificarea regimului general de înălțime la Sp+P+2), modernizarea și dotarea complexului de 
cercetare și activități conexe „Sfântul Ierarh Calinic”. 

Art. 16. Se aprobă raportul comisiei de evaluare a prejudiciului cauzat de incendierea clădirii în 
care se aflau laboratoarele Facultății de Mecanică. 

Art. 17. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 118/07.06.2018 privind acordarea  un 
împrumut din fondul centralizat al Universităţii din Craiova pentru proiectul  "Senzori de presiune 
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mobili pentru monitorizarea undelor de şoc datorate exploziilor bazaţi pe heterostructuri ceramice - 
polimerice", pentru plata contribuţiile sociale din perioada 01 mai 2 0 1 8- 3 1  mai 2018. Suma va fi 
returnată în cursul lunii august 2018, după transferul avansului din bugetul proiectului în contul 
Universităţii din Craiova aferent proiectului. 

Art. 18. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 119/07.06.2018 privind acordarea  un 
împrumut din fondul centralizat de cercetare al Universităţii din Craiova pentru proiectul  CDI 
“Tehnologii emergente pentru valorificarea industriala a structurilor 2D (grafenice și nongrafenice 
”contract nr. 80PCCDI/2018, pentru plata contribuţiile sociale aferente lunii iunie 2018. Suma va fi 
returnată la data încasării acesteia de la Autoritatea Contractantă. 

Art. 19. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 120/07.06.2018 privind acordarea  un 
împrumut din fondul centralizat de cercetare al Universităţii din Craiova pentru proiectul "Modelarea, 
simularea şi controlul avansat al biosisteinelor (MOSCBIOS)", finanţat de către UEFISCDI în 
perioada 2018- 2020, pentru plata contribuţiile sociale aferente lunii mai 2018.Suma va fi returnată 
fondului de cercetare centralizat în momentul în care UEFISCDI va trimite către Universitatea din 
Craiova avansul de 90% din suma alocată pentru anul 2018, cererea de avans fiind semnată şi trimisă 
spre UEFISCDI. 

Art. 20. Se aprobă  solicitarea cu numărul de înregistrare 640/24.05.2018 privind susținerea 
examenului de licență la Universitatea din Craiova, Facultatea de Științe Sociale, la specializarea 
Istorie pentru o absolventă a Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, Facultatea de Științe și 
Management Public, promoția 2017. Aceasta are acordul Senatului Universității  „Constantin 
Brâncuși”. Propunerea va fi înaintată Senatului Universității din Craiova. 

Art. 21. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 402/30.05.2018 privind restituirea taxei 
de înscriere la concursul pentru ocuparea unui post didactic, în cuantum de 300 lei, deoarece 
beneficiază de prevederile Contractului Colectiv de Muncă. 

Art. 22. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 3469/05.06.2018 privind transportul 
studenților de la anul I , Actorie, la  Festivalul International de Teatru Turda 2018, în perioada 1-4 iulie 
2018. Organizatorii asigură cazarea şi masa participanţilor. 

Art. 23. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 417/06.06.2018 privind includerea 
proiectului “Antreprenoriat pentru o viaţă activă” în lista proiectelor finanţate de Universitatea din 
Craiova, prin linia de credit deschisă cu destinaţia finanţării proiectelor. Sumele primite cu titlu de 
împrumut din linia de credit deschisă de Universitatea din Craiova vor fi rambursate pe măsura 
încasării de la Autoritatea de Management, reprezentând contravaloarea cererilor de rambursare a 
cheltuielilor depuse pe parcursul desfăşurării proiectului.  

Art. 24. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 418/06.06.2018 privind acordarea unui 
împrumut pentru proiectul   “Antreprenoriat pentru o viaţă activă”, din linia de credit deschisă de 
Universitatea din Craiova, necesar pentru efectuarea plăţii salariilor şi contribuţiilor sociale aferente 
lunii mai 2018. Împrumutul solicitat va fi rambursat Universităţii din Craiova la momentul încasării 
cererii de rambursare nr. 3. 

Art. 25. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 177/DRI/30.05.2018 privind acordarea 
unui împrumut pentru finalizarea activităţilor proiectului ERASMUS+ KA2 2015-1-FR01-KA201-
015405 - ACTECIM - "Acteurs du territoire pour une education à la citoyennete mondiale”, cu 
perioadă de implementare 01.09.2015 - 31.08.2018,  din fonduri proprii ale Universității din Craiova. 
Suma urmează a fi primită de la coordonatorul proiectului, GIPAL FORMATION, Franţa, după 
aprobarea raportului final al proiectului (termen estimativ: prima jumătate a anului 2019). 




