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Prezenta metodologie a fost elaborată în baza următoarelor acte normative: 
 

- Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 
- Carta Universităţii din Craiova 

 
 

Art. 1. Studenţii care obţin rezultate deosebite la concursurile studenţeşti naţionale 
şi internaţionale pot fi recompensaţi prin acordarea de premii. 

 

Art. 2.  
(1) Cuantumurile premiilor care se pot acorda studenţilor sunt următoarele: 

 

a) Concursuri studenţeşti internaţionale: 
-  Premiul I – 1200 lei 
-  Premiul II – 1100 lei  
- Premiul III – 1000 lei 
-  Mențiune – 800 lei 

 

b) Concursuri studenţeşti naţionale: 
-  Premiul I – 900 lei 
-  Premiul II – 700 lei 
-  Premiul III – 600 lei 
-  Mențiune – 400 lei 

 
(2) În cazul echipelor valoarea premiilor primite de fiecare membru al unei 

echipe este de 1/3 din valoarea premiilor de la alin.1.  Pentru rezultate 
excepționale obținute la competiții internaționale, care nu au un caracter 
studențesc, Consiliul de Administrație analizează și poate aproba acordarea 
recompenselor conform art. 2 alin. 1 lit. a. 

Art. 3.  Premiile se vor acorda din fondurile Universităţii din Craiova. 
 



Art. 4.

(1) Consiliul de Administralie ya aproba trimestrial/semestrial lista
studenlilor premiali, la propunerea facultdlilor.

(2) In cazul in care un student obline la aceeaqi competilie mai multe premii,
Consiliul de Administralie va aproba suma cuvenitd pentru cel mai bun
rezultat.

(3) Toli studenlii premiali au obligalia de a promova imaginea Universitilii
din Craiova.

Art. 5. Cadrele didactice care au pregdtit studenlii premiali conf. art.2litera (a),
vor fi recompensate prin acordarea unei creqteri diferenliate de 30%o la
salariul de incadrare conform Legii nr.6312011, Capitolull Metodologia de

colcul al drepturilor salariale care se acordd personalului didactic pentru
o perioada de 3 luni pentru cadrele didactice cu funclia de profesor
universitar qi pentru o perioadd de 5 luni pentru cadrele didactice cu funcfii
de conferenfiar universitar, lector/Eef lucrdri, asistent.

Art. 6. Aceasta majorare se va aplica incepAnd cu luna urmdtoare celei in care se

va desftqura concursul gi se va acorda din fondurile Universitdlii din
Craiov4 cu aprobarea Consiliului de AdminisJlaJie.

Prof. I]niv. dr. C
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Prezenta metodologie a fost oprobatd de Senatul Universitdlii din Craiova,
tn ;edinla din data de 19 febnnrie 2015, modificatd ;i completatd tn ;edinla din
data de 27 octombrie 2015 ;i din 29 septembrie 2016.

Preqedinte Senat,

Prof. univ. dr. inq. $t.,fu, GHEORGHE
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