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HOTĂRÂREA 

 nr. 31 din 16.11.2016  
 
 

Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 
16.11.2016, 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 lista programelor de studii universitare de licenţă care au depăşit 

termenul de cinci ani de la ultima evaluare periodică externă de către ARACIS, pentru care 
facultăţile organizatoare au decis lichidarea acestora: 
 Facultatea de Științe/ Fizica mediului; 
 Facultatea de Drept/ Asistenţă managerială şi secretariat; 
 Facultatea de Inginerie Electrică/ Inginerie electrică şi calculatoare (în limba 

franceză); 
 Facultatea de Mecanică/ Ingineria sudării (la Drobeta-Turnu Severin) 

Propunerile vor fi înaintate Senatului universitar. 
 

Art. 2. Se aprobă solicitarea Departamentului de Ingineria și Managementul 
Sistemelor Tehnologice, Facultatea de Mecanică, pentru desfășurarea concursului de acordare 
a gradaţiei de merit pentru personalul didactic, în luna decembrie. Calendarul concursului va 
fi stabilit de către Conducerea universității. 

Art. 3. Se aprobă solicitarea Facultății de Științe, pentru amânarea acordării gradației 
de merit și desfășurarea concursului în luna decembrie pentru Departamentul de Informatică. 
Calendarul concursului va fi stabilit de către Conducerea universității. 

Art. 4. Se aprobă solicitarea Facultății de Științe Sociale, pentru desfășurarea 
concursului de acordare a gradaţiei de merit pentru personalul didactic, în luna decembrie. 
Calendarul concursului va fi stabilit de către Conducerea universității. 

Art. 5. Se aprobă pentru PEGULESCU Irina Andreea, secretar la Departamentul de 
Relaţii cu Mediul Economic şi Socio-Cultural din cadrul Prorectoratului de Cercetare 
Ştiinţifică şi Relaţii cu Mediul Economic, cererea prin care solicită încadrarea pe norma de    
8 h/zi. 

Art. 6. Se aprobă, având în vedere că în universitate nu se derulează activităţi cu 
studenţii şi nu sunt activităţi didactice în luna august, scutirea de la plata chiriei în luna 
respectivă, pentru S.C. Terapy-k SRL, care are închiriat un spaţiu cu destinaţia ”magazin-
librărie” în Clădirea Rectorat.  
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Art. 7. Se aprobă, conform Dispoziției Primăriei Craiovei nr. 3103/28.05.2014, 
solicitarea studentului RUPTUREANU Iulian-Alexandru, de la Facultatea de Automatică, 
Calculatoare și Electronică, specializarea Automatică și Informatică Aplicată, anul al III-lea, pentru  
modificarea în registrul matricol a numelui de familie din RUPTUREANU  în 
RUPTUREANU - GORUN. 

Art. 8. Se aprobă modificarea Art.12 și Art.13 din Regulamentul privind acordarea 
burselor şi a altor forme de sprijin social pentru studenți, astfel: 

Articol inițial Propunere aprobată 

Art.12.1 (5) Această bursă poate fi cumulată 
cu o bursă dintr-o altă categorie. 
 
 
Art.12.2 (2) Această bursă poate fi cumulată 
cu o bursă dintr-o altă categorie. 
 
 
 
Art.13. 

Art.12.1 (5) Această bursă poate fi cumulată doar cu o 
bursă din altă categorie,  acordată din venituri de la 
bugetul de stat. 
 
Art.12.2 (2) Această bursă poate fi cumulată doar cu o 
bursă din altă categorie,  acordată din venituri de la 
bugetul de stat. 
 
Art.13. se completează cu alineatul  (3)  
Această bursă poate fi cumulată doar cu o bursă din 
altă categorie,  acordată din venituri de la bugetul de 
stat. 

Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

Art. 9. Se aprobă modificarea Art.13, lit. t)  din Metodologia proprie de concurs 
pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare din Universitatea din Craiova.  

Articol inițial Propunere aprobată 

Art.13. 
t) 
pentru candidaţii la posturile 
didactice, care nu au mai predat în 
învăţământul superior, indiferent 
de postul pentru care concurează, 
şi pentru candidaţii la ocuparea 
unui post de asistent universitar se 
solicită prezentarea unui 
document oficial care să ateste 
deţinerea unei pregătiri 
psihopedagogice corespunzătoare 
unui număr de minim 60 de 
credite transferabile. 
 

Art.13. 
t) 
pentru candidaţii la posturile didactice, care nu au mai predat în 
învăţământul superior, indiferent de postul pentru care 
concurează, şi pentru candidaţii la ocuparea unui post de asistent 
universitar se solicită prezentarea unui document oficial care să 
ateste pregătirea psihopedagogică, după cum urmează: 
-  Foaia matricolă prin care fac dovada parcurgerii disciplinelor: 
psihologie şcolară, pedagogie, metodica predării specialităţii şi 
practică pedagogică la specialitatea înscrisă pe diploma de 
licenţă/absolvire, în conformitate cu prevederile art. 238(13) din 
Legea nr.1/2011. 
- Certificat de absolvire a programelor de formare 
psihopedagogică, nivelul I şi II, conform legii nr.288/2004 și 
Ordinul 5745/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de 
organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea 
certificării competenţelor pentru profesia didactică. 
 

 
Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 
 

Art. 10. Se aprobă acordarea unei burse de voluntariat în semestrul I al anului 
universitar 2016/2017, pentru PĂTRU Mihăiță Mădălin, student la Facultatea de Științe, 
master, specializarea Chimia compușilor biologic activi, anul al II-lea. 

Art. 11. Se aprobă acordarea a 15 tichete de masă, în luna decembrie a.c. angajaților 
Universității din Craiova care realizează un venit lunar net  sub 1.000 lei. 
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Art. 12. Se aprobă acordarea a 10 tichete de masă, în luna decembrie a.c. angajaților 
Universității din Craiova care realizează un venit lunar net  între 1.000 -1.200 lei. 

Art. 13. Se aprobă transferarea taxei pentru analiza dosarului de echivalare pentru 
glisare într-un an superior în cuantum de 500 lei în contul taxei de școlarizare, pentru studenta 
NEGOMIREANU C. Corina-Adina, de la Facultatea de Științe, Anul I, master, specializarea 
Chimia compușilor biologic activi. 

Art. 14. Se aprobă transferarea taxei pentru analiza dosarului de echivalare pentru 
glisare într-un an superior,  în cuantum de 500 lei în contul taxei de școlarizare, pentru 
studentul BEBU Ștefan, de la Facultatea de Mecanică, Anul al IV-lea, specializarea 
Construcții Civile Industriale și Agricole. 

Art. 15. Se aprobă solicitarea studentei RADU Ionela Mihaela, de la Facultatea de 
Economie și Administrarea Afacerilor, Specializarea Management, 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 redistribuită la 
aceeași specializare, forma de învățământ cu frecvență, buget. 

Art. 16. Se aprobă solicitarea studentei ȘTEFAN Cristina Alexandra de la Facultatea de 
Litere, anul I, specializarea Limba și literatura engleză - Limba și literatura italiană,  forma de 
învățământ cu taxă,  de a i se restitui taxa de școlarizare, deoarece în urma eliberării unui loc 
la buget a fost redistribuită la aceeași specializare, forma de învățământ cu frecvență, buget. 

Art. 17. Se aprobă solicitarea studentei  PĂCALĂ (VĂDUVA) Ramona Gabriela, de la 
Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor - Drobeta Turnu Severin, anul I, 
specializarea Management, 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. 18. Se aprobă solicitarea studentei  DEDIU Claudia Maria, de la Facultatea de 
Mecanică, anul al III-lea, licență, specializarea Construcții civile, industriale și agricole, 
forma de învățământ zi,  de a i se restitui taxa de școlarizare, deoarece nu a frecventat 
cursurile în anul universitar 2015/2016. 

Art. 19. Se aprobă solicitarea studentei TECSI I. Izabela, de la Facultatea de 
Horticultură, master, Specializarea Siguranța alimentară și protecția consumatorului, anul I, 
forma de învățământ cu taxă,  de a i se restitui suma în cuantum de 1 100 lei, reprezentând 
taxa de școlarizare, deoarece în urma eliberării unui loc la buget a fost redistribuită la aceeași 
specializare, forma de învățământ cu frecvență, buget. 

Art. 20. Se aprobă solicitarea studentului VOICU Liviu Adrian, de la Facultatea de 
Agronomie, Specializarea Agricultură, 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 aceeași specializare, forma de învățământ 
cu frecvență, buget. 

Art. 21. Se aprobă solicitarea studentei CĂPĂȚÂNĂ Claudia Maria, de la Facultatea de 
Litere, anul I, specializarea Limba și literatura română - Limba și literatura engleză, 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. 




	Consiliul de Administraţie

