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HOTĂRÂREA 

 nr. 2 din 12.06.2013  
 

 

 Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din 

data de 12.06.2013, 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 cuplarea între specializări pentru programele de studii de la 

ciclul I- studii universitare de licenţă a minim 50% din cursuri, iar pentru ciclul II- 

studii universitare de master a minim 20% din cursuri şi externalizarea în afara 

Universităţii din Craiova de maxim 10%.  

Art. 2. Se aprobă numărul de ore de activităţi didactice directe cu studentul, după 

cum urmează: 

-ciclul I-studii universitare de licenţă-22h/săptămână, cu respectarea 

standardelor A.R.A.C.I.S.: pentru programele de studiu pentru care standardele 

A.R.A.C.I.S. de domeniu prevăd o valoare minimă superioară pragului de 

22h/săptămână, se vor respecta valorile minime impuse prin standardele 

A.R.A.C.I.S.; 

-ciclul II-studii universitare de master-14h/săptămână. 

Art. 3. Se aprobă constituirea la nivelul Universităţii din Craiova unui fond pentru 

sprijinirea activităţii de cercetare. 

Art. 4. Se aprobă fondul pentru sprijinirea activităţii de cercetare pentru anul 2013 

provenind din: 

 reducerea contribuţiei lunare a facultăţilor la fondul centralizat (de la 30.9% 

la 29% din alocaţia bugetară şi de la 30% la 29% din veniturile proprii); 

 50% din sumele încasate ca regie a proiectelor de cercetare în anul 2012; 

Art. 5. Se aprobă taxa în cuantum de 150 lei/cursant pentru organizarea cursurilor 

de pregătire teoretică în domeniul instalaţiilor electrice pentru studenţii 

Universităţii din Craiova. 

Art.6.Se aprobă organizarea şi desfăşurarea cursurilor de pregătire 

psihopedagogică necesare cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar în 
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vederea susţinerii examenului de titularizare, respectiv obţinerea gradului didactic 

II. 

Art. 7. Se aprobă tariful de 5 lei brut/pagină pentru revizia lingvistică a 

traducerilor din cadrul colecţiei Repere, în cadrul Centrului de Traduceri 

Translatio. 

Art. 8. Se aprobă acţionarea în instanţă pentru recuperarea debitelor, cât şi 

rezilierea contractelor pentru următorii chiriaşi: S.C. NOA CLUB. S.R.L., S.C. 

ADHORY COMPANY. S.R.L., S.C. FIRST CLASS.VENDING. S.R.L.. 

Art. 9. Se aprobă componenţa comisiilor de casare (conform anexei) a 

publicaţiilor uzate fizic şi/sau moral de la Depozitele Bibliotecii Universităţii din 

Craiova. 

Art. 10. Se decide demararea discuţiilor privind înfiinţarea Departamentului de 

Comunicaţii Digitale şi Informatizare (D.C.D.I.) al Universităţii din Craiova, 

subordonat Prorectoratului Relaţii Internaţionale, Imagine şi Comunicare. 

Art. 11. Se aprobă condiţiile de înfiinţare a societăţii cu răspundere limitată, cu 

asociat unic Universitatea din Craiova. 

Art. 12. Prezenta hotărâre se afişează pe pagina de internet a universităţii, astăzi, 

12.06.2013. 

 

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie, 

 

Prof. univ. dr. Dan Claudiu DĂNIŞOR 

 

 


