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HOTĂRÂREA 

 nr. 28 din 26.10.2016  
 

Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 
26.10.2016, 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 scoaterea  la concurs a posturilor didactice şi de cercetare pe 

perioadă nedeterminată, în semestrul I, anul universitar 2016-2017. Acestea urmează să fie 
publicate în Monitorul Oficial al României. 

 
Art. 2. Se aprobă Metodologia de acordare a gradației de merit pentru personalul 

didactic, cu acordul sindicatelor din universitate.  
 

Art. 3. Se aprobă solicitarea reprezentanţilor Organizaţiilor Studenţeşti şi 
reprezentanţilor studenţilor în Senatul Universităţii din Craiova pentru scutirea de la plata 
taxei de cămin pentru însoţitorii persoanelor cu handicap, deoarece aceste persoane fac parte 
din categoria de cazuri sociale pe care Universitatea din Craiova trebuie să le susţină din 
punct de vedere financiar, luând în considerare faptul că aceşti însoţitori sunt membrii de 
familie ai studenţilor cu handicap. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 
Art. 4. Se aprobă modificarea Art.71, alin. h) prin eliminarea mențiunii ”numai pentru 

studenții integraliști” din Regulamentul privind activitatea profesională a studenților. 
Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 
Art. 5. Se aprobă introducerea unui articol nou, Art.12 în Regulamentul privind 

acordarea burselor și a altor forme de sprijin social pentru studenți, în care se precizează 
tipurile de burse speciale instituite la Universitatea din Craiova. Propunerea va fi înaintată 
Senatului universitar. 

 
Art. 6. Se aprobă transformarea Serviciului de Informatică și Comunicații în Direcția 

de Informatizare cu două birouri în subordine: 
 Birou de Sisteme Informatice; 
 Birou de Comunicații. 

Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 
 

Art. 7. Se aprobă încadrarea studentului PREDA Iulian Octavian admis la concursul 
de admitere organizat de Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică,  în sesiunea 
iulie 2016, la programul de studii Calculatoare (în limba engleză), învăţământ cu frecvenţă, 
buget, fără susţinerea examenului de admitere, conform art. 6 alin. (1) din Regulamentul 
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privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de licenţă, 
de master şi de doctorat, pe prima poziție în clasamentul pentru bursele de merit, deoarece 
este olimpic, iar  candidații olimpici ocupă primii locurile scoase la concursul de admitere. 

 
Art. 8. Se aprobă prelungirea contractului individual de muncă, pentru un an, cu 

STĂNESCU Georgiana, ofițer de presă, în cadrul Departamentul de Relaţii Publice şi 
Imagine Academică (DRPIA). 

 
Art. 9. Se aprobă, având în vedere finalizarea procedurii de selecţie a partenerului 

anunţată public pe site-ul www.ucv.ro,  numirea SC PRIMASERV SRL cu sediul în Craiova, 
str. Nicolae Titulescu nr. 66, C.U.I. 17629570,  ca partener într-un acord de parteneriat pentru 
implementarea unui proiect ce va fi depus în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 
2014 - 2020 (POCU), Axa prioritară 3.OS 3.7. 

 
Art. 10. Se aprobă achitarea taxei de afiliere a Universităţii din Craiova la "European 

University Association” (EUA),  pentru anul 2017, în cuantum de 2.766 Euro. 
 

Art. 11. Se aprobă restituirea taxei de școlarizare, în cuantum de 2700 euro, pentru Al 
Mohammedawi Mustafa Adnan Sachit, din Irak, Facultatea de Științe, Specializarea 
Matematică, anul al II-lea, anul universitar 2015/2016, deoarece din cauza unor probleme de 
sănătate nu mai poate ajunge în România. 

 
Art. 12. Se aprobă transferul taxei de școlarizare pentru anul pregătitor, an universitar 

2015/2016, în cuantum de 1980 euro, pentru anul universitar  2016/2017, pentru Al Hassomy 
Mahmoud, din Palestina, deoarece din cauza unor probleme de sănătate nu a mai ajuns în 
România. 

 
Art. 13. Se aprobă restituirea taxei de școlarizare, în cuantum de 1620  euro, pentru 

Aldahabi Mohammad, din Iordania, pentru anul universitar  2016/2017, deoarece din motive 
personale nu-și mai poate continua studiile în România. 

 
Art. 14. Se aprobă restituirea taxei de înscriere în cuantum de 100 de lei, la Facultatea 

de Economie și Administrarea Afacerilor,  programul de studii de master Management 
financiar-bancar, buget,  pentru SÎRBU Cornel Ionuț, întrucât nu se școlarizează la acest 
program în anul universitar 2016/2017. 

 
Art. 15. Se aprobă restituirea primei tranșe din  taxa de școlarizare, în cuantum de 500 

de lei,  pentru MANGU Adrian, student în anul I, în anul universitar 2016/2017, facultatea de 
Mecanică, specializarea Inginerie Economică Industrială, cu taxă, întrucât a fost admis la 
Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă ”Pavel Zăgănescu”- Boldești. 

 
Art. 16. Se aprobă acordarea unei burse sociale pentru studentul GAIŢĂ M. Andrei 

Laurenţiu, de la Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică, specializarea 
Calculatoare, an al IV-lea (2016-2017). 
 

Art. 17. Se aprobă scoaterea la licitație spre închiriere a șase locații de la Stațiunea 
Didactică Banu Mărăcine. Preţul de pornire pentru spaţiile ce vor urma a fi închiriate, începe 
de la 1 euro/mp/lună + TVA. 

 
Art. 18. Se aprobă scutirea de taxă pentru cămin a următorilor studenţi orfani de un 

părinte : 
 POPESCU Rozalia Nicoleta – Facultatea de  Ştiinţe, anul I; 
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