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HOTĂRÂREA 
 nr. 8 din 09.03.2017 

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

09.03.2017, 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 cuantumul taxelor pentru conferinţea International Conference on 

Human - Computer Interaction (RoCHI 2017) , ediţia a XIV - a care se va desfăşura perioada 11 - 
12 septembrie 2017 la Universitatea din Craiova. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

Art. 2. Se aprobă taxa de şcolarizare/cursant în cuantum de 300 lei, pentru programul de 
formare continuă CESFORM. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

Art. 3. Se aprobă solicitarea Universității “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia pentru 
organizarea susţinerii examenului de finalizare a studiilor de licenţă,  pentru absolvenţii promoţiei 
2017, specializarea Traducere şi Interpretare (AP), domeniul de licență Limbi moderne aplicate, 
de la Facultatea de Istorie şi Filologie, în cadrul Universității din Craiova, Facultatea de Litere, la 
aceeași specializare. 

Art. 4. Se aprobă componența comisiei de analiză pentru trecerea pe cheltuieli a sumelor 
ce nu pot fi recuperate. 

Art. 5. Se aprobă solicitarea Facultății de Teologie Ortodoxă pentru scoaterea la concurs a 
postului de bibliotecar  al facultății. 

 
Art. 6. Se aprobă solicitarea Şcolii doctorale "Alexandru Piru" de la Facultatea de Litere 

pentru cazarea la Căminul studențesc nr. 14, camerele de protocol, în limita locurilor disponibile și 
la tarifele în vigoare,  a unui număr de 12 studenţi doctoranzi care vor participa la prima 
Conferinţă naţională a doctoranzilor Noi perspective în cercetarea lingvistică şi literară, din data 
de 25 martie 2017. 

 
Art. 7. Se aprobă solicitarea Convenției Organizațiilor Studențești (C.O.S.) pentru 

deplasarea cu microbuzul universității a 20 de persoane în localitatea Poiana Pinului pentru a 
participa la Adunarea Generală UNSR, în perioada 17-19 martie a.c. 

 
Art. 8. Se aprobă solicitarea Convenției Organizațiilor Studențești (C.O.S.) pentru cazarea 

unui  formator ce va desfăşura training-uri în cadrul proiectului „Trainer of trainers”, în perioada 
09 – 25 martie a.c., în Căminul studențesc nr. 14. 

 
Art. 9. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 51/28.02.2017 privind acordarea 

unui împrumut în cuantum de 6.321 lei, din fondul  de cercetare centralizat,  pentru buna 
implementare a proiectului “Soluţii inteligente de tratare a neutrului în staţiile electrice 110 
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kV/MT pentru cre$terea eficientei energetice, securitdlii personalului qi siguran(ei in alimentarea
utilizatorilor" finan{at din PNCDI III, in baza contractului de finan}are pentru execu}ie proiecte nr.
70BG/01.10.2016, cod inregistrare proiect ID PN-IIL-P2-2.1-BG-2016-0202, pentru contribuliile
lunare ale Universidtii din Craiova , dupd depunerea unui grafic de rambursare semnat de cltre
directorul de proiect.

Art. 10. Se aprobd solicitarea cu numdrul de inregistrare 52108.03.2017 privind acordarea
unui imprumut in cuantum de 12.850 lei, din fondul de cercetare centralizat, pentru buna
implementare a proiecttiui "studiu privind fluxul de cdldtori tn municipiul Craiova", cu nr.
17C119.12.2016, la care Universitatea din Craiova este unic partener, pentru contribu{iile lunare
ale instituliei noastre, dupd depunerea unui grafic de rambursare semnat de cdtre directorul de
proiect.

Art. 11. Se aprobd componenla comisiei pentru programul "Euro 200", in anul universitar
20t6t2017.

Art.12. Se aprobd solicitarea Facult[1ii de $tiinle Sociale, pentru organizarea unei sesiunii
de echivalare gi examene in perioada 13 - 17 martie a.c., pentru studenfi outgoing, care au
beneficiat de burse de studii Erasmus+ , in semestrul I al anului universitar 2016-2017.

Art. 13. Se aprob6 solicitarea Direcliei Cdmine Cantine pentru restituirea taxei de cazare in
c5min, in cuantum de 100 lei, pentru un student, conform adeverinfelor cu m. 2021103.10.2016 qi
cu m. 2594130.09.2016 depuse la administralia Cdminului studenfesc nr.10.

Art. 14. Se aprobd Procedura Opera{ionald privind tncasarea taxelor de cdmin.

Art. 15. Se aprob[ propunerea Consiliului Facultalii de Horticulturl de reluare a concursului
pentru postul de conferen{ra4 pozilia 2l dn Statul de funct i al Departamentului de HorticulturA $i $tiinta
Alimentului, post neocupat in semestrul I al anului universitar 2016-2017, conform Art. 38 dn Metodologia
proprie de concurs pentru ocuparea posturilor didactice Si de cercetare tn Universitatea din
Craiova-

Art. 16. Se aprobd desfdqurarea cursului de formator, autorizat in cadrul proiectului
FEMACTIV, in scopul asigurdrii sustenabilitdlii proiectului, in perioada aprilie - mai ;i
cuantumul taxei. Propunerea va fi inaintatd Senatului universitar.

Art. 17. Se aprobd solicitarea Facultalii de Drept pentru deplasarea cu microbuzul
universitdlii a studenlilor ;i cadrelor didactice (35 de persoane) la "Hexagonul Facultdlilor de
Drept" , competilie desfdquratd la Chi;iniu, in Republica Moldova, in perioa da 26-29 aprrlie 217 .

Art. 18. Prezenta hotdrire se afi;eazd pe pagina de internet a UniversitSlii din Craiova.
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Hotdrdrea nr. B din 09.03.2017
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