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HOTĂRÂREA 

 nr. 29 din 02.11.2016  
 

Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 
02.11.2016, 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 repararea platformei (elevator) pentru persoane cu dizabilităţi, 

situată în aripa de Est a clădirii Rectorat. 
 
Art. 2. Se aprobă, având în vedere că în perioada iulie - august 2016 Căminul 

studențesc  nr. 10 al Universităţii din Craiova a fost închis, funcţionând doar ca un cămin de 
tranzit, scutirea de la plata chiriei a firmei SC ABRYEL SRL cu sediul în incinta Căminului 
nr. 10 pentru perioada iulie - august a.c. 
 

Art. 3. Se aprobă ca urmare a controlului de fond efectuat de Inspectoratul pentru 
Situații de Urgentă ”Oltenia” al județului Dolj, alocarea sumei de 37 000 lei pentru 
implementarea planului de măsuri pentru pază, prevenire și stingere a incendiilor, cu execuție 
prin forțe proprii. 

 
Art. 4. Se aprobă ca urmare a controlului de fond efectuat de Inspectoratul pentru 

Situații de Urgentă ”Oltenia” al județului Dolj, alocarea sumei de 1 879 738 lei pentru 
implementarea planului de măsuri pentru pază, prevenire și stingere a incendiilor care necesită 
servicii cu terți. 

 
Art. 5. Se aprobă menținerea Hotărârii Consiliului de Administrație din data de 

21.10.2015, prin care se  acordă gradaţii de merit pentru cadrele didactice care deţin funcţia 
didactică de profesor universitar și au luat abilitarea, ca recunoaştere a eforturilor depuse 
pentru întărirea Şcolii doctorale a Universităţii din Craiova. 

 
Art. 6. Se aprobă acordarea a 35 de burse de performanţă, începând cu semestrul I al 

anului universitar 2016/2017. 
 

Art. 7. Se aprobă restituirea taxei de școlarizare pentru anul pregătitor, în cuantum de 
2880 de euro, pentru ALSAADI ASHRAF, din Siria,  deoarece din cauza unor probleme de 
sănătate nu mai poate continua studiile. 

 
Art. 8. Se aprobă restituirea taxei de înscriere și înmatriculare în cuantum de 250 lei 

pentru studentul ROMAN Viorel, întrucât, conform contractului de școlarizare/ finanțare 
nr.4358/27.09.2016  sumele au fost virate de către o societate.   
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Art. 9. Se aprobă solicitarea studentei GOLBAN Loredana Cristina, de la Facultatea 
de Agronomie, Specializarea Controlul și Expertiza Produselor Alimentare, anul al IV-lea, 
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 
redistribuită la aceeași specializare, forma de învățământ cu frecvență, buget. 
 

Art. 10. Se aprobă solicitarea studentului SUCEA Cosmin Petrișor de la Facultatea de 
Automatică, Calculatoare și Electronică, master, anul I, program de studiu Inginerie Software,  
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 
redistribuită la aceeași specializare, forma de învățământ cu frecvență, buget. 

 
Art. 11. Se aprobă rezilierea contractului de comodat nr.1, încheiat în data de 

18.06.2013 cu societatea WORK TEAM ASSOCIATION SRL, deoarece firma și-a schimbat 
sediu social din Craiova, de la Calea București nr.107,  la A.I. Cuza nr. 13, biroul 431. 

 
Art. 12. Se aprobă, având în vederea finalizarea procedurii de selecţie a partenerului 

anunţată public pe site-ul www.ucv.ro, numirea SC CORALEX SRL cu sediul în Craiova, str. 
Nicolae Titulescu, bl. A4, Sc. 1, ap. 3, C.U.I. 13350903, 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 6. OS 6.13. 

 
Art. 13. Se aprobă participarea  Universității din Craiova ca partener împreună cu 

ROMSILVA- DIRECŢIA SILVICĂ DOLJ,  în cadrul unui proiect finanţat Prin Programul 
Operaţional Infrastructură Mare (POIM) cu obiectivul general al programului prevăzut în Axa 
Prioritară 4 - Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea 
calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric” şi obiectivul Specific 4.1 - 
Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii prin măsuri de management 
adecvate şi refacerea ecosistemelor degradate. 

 
Art. 14. Se aprobă solicitarea Facultății de Științe, Departamentul de Fizică, pentru 

desemnarea doamnei asistent univ. dr. Mihaela Tinca UDRIŞTIOIU ca responsabil cu 
securitatea radiologică. 

Art. 15. Se aprobă prelungirea perioadei de încasare a taxelor de școlarizare până la 
15.11.2016, inclusiv, pentru tranșele din 10.10.2016 și din 15.10.2016, prelungite până la data 
de 31.10.2016, inclusiv. 

Art. 16. Se aprobă prelungirea perioadei de încasare a primei tranşe din taxa de 
şcolarizare la programele de studii postuniversitare Managementul unităţilor de învăţământ şi 
Managementul proiectelor în unităţile de învăţământ, până la data de 15 noiembrie 2016, ca 
urmare a faptului că înscrierile s-au prelungit până la data de 31 octombrie. 

Art. 17. Se aprobă încadrarea la categoria bursă socială a studentul CRĂCIUN Ionuţ 
Marius, de la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor,  în semestrul I, anul 
universitar 2016/2017, conform Art.11, alin (3), din Regulamentul privind acordarea burselor 
și a altor forme de sprijin social pentru studenți. 

Art. 18. Se aprobă încadrarea la categoria bursă socială a studentei BĂLAN Mădălina 
Iuliana,  de la  Facultatea de Litere, în semestrul I, anul universitar 2016/2017, conform 
Art.11, alin (3), din Regulamentul privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin 
social pentru studenți. 
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