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HOTĂRÂREA 

 nr. 27 din 19.10.2016  
 

Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 
19.10.2016, 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 prelungirea contractelor individuale de muncă, pentru anul 

universitar 2016/2017, pentru următoarele cadre didactice angajate prin concurs pe posturi pe 
perioadă determinată: 

 
Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor: 
 Departamentul Finanțe Bănci și Analiză Economică (D21): Asist. univ. dr. MEIȚĂ 

Nela Loredana - asistent poziția 39 din Statul de funcții  al D21. 
 Departamentul de Economie, Contabilitate și Afaceri Internaționale (D20): Asist. univ. 

dr. NĂSTASE Luiza Loredana - asistent poziția 48 din Statul de funcții  al D20. 
 

Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică: 
 Departamentul de Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei (D27): Asist.  dr. ing. 

SBORA Cătălin - asistent poziția 42 din Statul de funcții  al D27; Asist. drd. ing. 
MOCANU Andrei - asistent poziția 40 din Statul de funcții  al D27; Asist. drd. ing. 
BECHERU Alexandru -  asistent poziția 41 din Statul de funcții  al D27; Asist. drd. 
ing. MANCAŞ Cătălina - asistent poziția 39 din Statul de funcții  al D27. 

 Departamentul de Automatică şi Electronică (D28): Asist. drd. ing. POPA Bogdan - 
asistent poziția 38 din Statul de funcții  al D28. 

 
Art. 2. Se aprobă rezilierea unilaterală a Contractului de comodat nr. 8058/07.11.2013, 

conform Art.5, alin. (2), încheiat între Universitatea din Craiova și S.C. WORK TEAM 
ASSOCIATION S.R.L, începând cu 1 noiembrie 2016. 

 
Art. 3. Se aprobă prelungirea cu 12 luni a contractului de închiriere nr. 

5832/23.10.2006, pentru un spațiu situat în incinta Facultății de Electrotehnică. Chiria va fi în 
cuantum de 500 lei/mp/lună. 

 
Art. 4. Se aprobă solicitarea doamnei PĂUN Roxana Mihaela de a i se restitui suma în 

cuantum de 250 lei, reprezentând taxa de înscriere și taxa de înmatriculare la Cursurile 
postuniversitare de Conversie profesională, întrucât nu se școlarizează la acest program în 
anul universitar 2016/2017. 
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Art. 5. Se aprobă solicitarea doamnei COCHINŢOIU Ileana-Raluca absolventă a 
Facultăţii de Litere, specializarea Jurnalism, cu examen de absolvire în anul 2015, de a i se 
restitui suma în cuantum de 150 lei, reprezentând taxa de arhivare pentru actele de studii, 
deoarece acestea au fost ridicate în termen. 
 

Art. 6. Se aprobă solicitarea studentului ROTARU Florin Marius, de la Facultatea de 
Automatică, Calculatoare și Electronică, specializarea Mecatronică și Robotică, anul I, forma 
de învățământ cu taxă, de a i se restitui suma în cuantum de 500 lei, reprezentând prima tranșă 
din taxa de școlarizare, deoarece în urma eliberării unui loc la buget a fost redistribuit la  
specializarea Mecatronică și robotică, anul I (2016/2017), forma de învățământ cu frecvență, 
buget. 

 
Art. 7. Se aprobă solicitarea studentului ȚUCĂ George Adrian, de la Facultatea de 

Educație Fizică și Sport, specializarea Educație Fizică și Sportivă, anul I, forma de învățământ 
cu taxă, de a i se restitui suma în cuantum de 500 lei, reprezentând prima tranșă din taxa de 
școlarizare deoarece în urma eliberării unui loc la buget a fost redistribuit la  specializarea 
Educație Fizică și Sportivă, anul I (2016/2017), forma de învățământ cu frecvență, buget. 

 
Art. 8. Se aprobă solicitarea directorului Editurii Universitaria pentru cazarea 

reprezentanților Centrului  naţional PROEDIT al Uniunii Editorilor din România în două 
camere, maxim patru nopţi, în limita locurilor disponibile, conform tarifului în vigoare. 
Aceștia vor susţine un curs de perfecţionare Redactor de carte pentru angajații editurii 
universității. 

 
Art. 9. Nu se aprobă cererea înregistrată cu nr. 8386/07.10.2016 formulată de către 

candidaţii admişi la studii în anul I la Facultatea de Drept, bursieri ai statului român, din 
categoria românilor de pretutindeni. 
  

Art. 10. Se aprobă cererile de prelungire de şcolaritate, cu taxă, pentru a doua oară, a 
anului al IV-lea, în anul universitar 2016/2017, a următorilor studenţi: 
 ENE G. Adrian-Florin - anul al IV-lea, Facultatea de Inginerie Electrică, specializarea  

Inginerie electrică şi calculatoare, forma de învățământ cu frecvență; 
 ŞOVĂREL V. Sorin - anul al IV-lea,  Facultatea de Inginerie Electrică, specializarea 

Ingineria sistemelor electroenergetice, forma de învățământ cu frecvență. 
 

Art. 11. Se aprobă includerea în linia de finanţare prin care se pot accesa creditele 
Universităţii din Craiova a celor cinci proiecte cofinanţate prin Fondul European de 
Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional de Competitivitate (POC). Dobânda 
aferentă sumelor utilizate din lina de credit va fi plătită din fondurile de cercetare ale 
facultăților, cu recuperarea din cererile de rambursare ale proiectelor. 

Art. 12. Se aprobă acordarea de împrumuturi de la fondul centralizat pentru plata 
salariilor, pentru luna septembrie, pentru membrii echipelor cele cinci proiecte cofinanţate 
prin Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional de 
Competitivitate (POC), cu recuperarea din cererile de rambursare ale proiectelor. 

Art. 13. Se aprobă, în urma validării de către Senat, în data de 29.09.2016, a divizării 
Departamentului de Ştiinţe Sociale în două Departamente distinct, calendarul alegerilor pentru 
cei doi directori de departament la Facultatea de Științe Sociale: 

 24-25 octombrie 2016 - depunerea candidaturilor; 
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 26 octombrie 2016 - alegerile celor doi directori de Departament şi a membrilor 
Consiliilor Departamentelor. 
 

Art. 14. Se aprobă solicitarea Departamentului de Geografie pentru transferarea unui 
loc bugetat de la specializarea Geografie, zi, Anul al III-lea,  la specializarea Geografia 
Turismului, zi, Anul al III-lea. 

Art. 15. Se aprobă solicitarea Departamentului de Fizică pentru prelungirea perioadei 
de înscriere la cursul postuniversitar Optică și Optometrie, până pe data de 20.10.2016. 

Art. 16. Se aprobă acordarea de burse ocazionale pentru semestrul I, al anului 
universitar 2016/2017, din soldul rămas neutilizat până la data de 30 septembrie 2016. 

Art. 17. Se aprobă, începând cu data de 1 noiembrie 2016 repartizarea lunară a unui 
procent de 5% din alocația bugetară (pentru cămine cantine) pentru  Cantina Fast Food în 
vederea acoperirii cheltuielilor cu salariile și utilităţile. 

Art. 18. Se aprobă repartizarea lunară a unui procent de 23% din alocația bugetară 
(pentru cămine cantine) pentru sectorul administrativ. Din aceste sume se vor efectua și 
cheltuieli de capital, dotări de natura obiectelor de inventar, în limita sumei disponibile. 

Art. 19. Se aprobă ca disponibilul înregistrat la 30.09.2016 pe fiecare cămin în parte să 
se redistribuie la centrul de cost intitulat “ Investiţii cămine cantine” pentru decontarea 
cheltuielilor cu reparaţiile curente și capitale care se vor efectua la fiecare cămin studenţesc. 
De la 1 octombrie 2016 fiecare cămin va porni cu disponibil zero. 

Art. 20. Se aprobă trecerea pe cheltuieli a debitului înregistrat de debitorul S.C. 
STILUL VECHI S.R.L. deoarece executorul judecătoresc a dispus încetarea executării silite, 
în dosarul de executare nr. 22/E/2015 având în vedere că debitorul nu are bunuri urmăribile. 

Art. 21. Se aprobă achitarea contravalorii pentru două dosare de pagubă  (Nr. 349095  
și Nr. K21200282613) deschise de două societăți de asigurare. 

Art. 22. Se aprobă încetarea contractului de asociere în participațiune dintre S.C. NEXT 
ENERGY S.R.L. și Universitatea din Craiova - Stațiunea Didactică Banu Mărăcine, fără nicio 
obligație trecută, prezentă sau viitoare  a niciuneia  dintre părți.  

Art. 23. Se aprobă încetarea contractului individual de muncă, începând cu data de 
20.10.2016,  pentru conf. univ. dr. Adrian NIȚĂ, de la Facultatea de Științe Sociale, 
specializarea Filozofie, conform Art. 81 din Codul Muncii. 

Art. 24. Se aprobă prelungirea a opt contracte de muncă individuale care sunt încheiate 
pe perioada determinată pentru personal de îngrijire. 

Art. 25. Se aprobă scutirea de taxa de cămin pentru cinci studenți orfani de un părinte, 
conform Art.27, lit. m şi n din Regulamentul privind organizarea și funcționarea căminelor și 
cantinelor studențești:  
 CIOBANU Miruna – Facultatea de Litere, anul al II-lea;  
 ŞERBAN Lenuţa - – Facultatea de Litere, anul al II-lea; 
  ONCESCU Teofil Alin – Facultatea de Mecanică, anul I master;  
 STOICA Dorinel, Facultatea de Horticultură, anul al III-lea;  
 DRĂGHICI Adrian – Facultatea de Ştiinţe, anul al II-lea. 
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