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HOTĂRÂREA 

 nr. 1 din 11.01.2017 
 
 

Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 
11.01.2017, 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 remunerarea membrilor comisiei de examinare din partea Autorităţii 

Naţionale pentru Calificări, în sistem de plata cu ora, din fondurile Facultăţii de Economie şi 
Administrarea Afacerilor, pentru programul de perfecţionare „Manager proiect" desfăşurat în 
cadrul programelor de master "Economie şi afaceri europene" şi "Finanţe şi Administrarea 
afacerilor". 

 
Art. 2. Se aprobă pentru Facultatea de Litere desfășurarea examenului de finalizare a 

studiilor, pentru licență și disertație, în sesiunea din februarie 2017, pentru absolvenții 
promoției 2016 și promoțiilor anterioare. Componența comisiilor este cea aprobată de Senat 
pentru sesiunile iulie, septembrie 2016, conform Art.35 al Hotărârii Senatului Universității 
din Craiova nr.7 din 26 mai 2016. 

 
Art. 3. Se aprobă pentru Facultatea de Litere examenul de finalizare a studiilor, în 

sesiunea februarie 2017, pentru absolvenţii Programului Postuniversitar Conversie în 
Pedagogia învățământului primar si preşcolar - 3 semestre și componenta comisiei. 
Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 
 

Art. 4. Se aprobă calendarul concursului de acordare a gradațiilor de merit pentru 
personalul didactic auxiliar.  

 
Art. 5. Se aprobă acordarea a 10 gradații de merit pentru personalul didactic auxiliar, 

astfel:  
 5 gradații de merit pentru personalul didactic auxiliar de la facultăți; 
  5 gradații de merit pentru personalul didactic auxiliar de la alte compartimente ale 

universității. 
 

Art. 6. Se aprobă prelungirea perioadei de încasare a taxelor de şcolarizare pentru 
tranşa cu scadență la data de 15.01.2017 până la data de 19.01.2017 (inclusiv), cu pierderea 
calității de student în data de 20.01.2017. 

Art. 7. Se aprobă tariful pentru accesul în spaţiile aferente Casei Universitarilor în 
vederea efectuării de şedinţe foto. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 
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