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HOTĂRÂREA 
 nr. 6 din 25.09.2013  

 
 
 Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din 
data de 25.09.2013, 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 statele de funcţii pentru anul universitar 2013-2014, în principal, 
urmărindu-se ca gradul de cuplare a activităţilor didactice să fie mai mare de 50%, 
excepţie fac departamentele care nu au posibilitatea cuplării cursurilor cu alte 
domenii/specializări. 

Propunerile vor fi transmise spre aprobarea Senatului. 
 

Art. 2. Se aprobă tariful administrativ maximal unic pentru activităţile prestate în 
sistem de plata cu ora în cuantum de 55 lei/oră/brut, propunerea Facultăţii de 
Automatică, Calculatoare şi Electronică. Facultăţile pot stabili un cuantum sub 
acest tarif aprobat având la bază o fundamentare economică. 

Propunerile vor fi transmise spre aprobarea Senatului. 
 

Art. 2. S-a aprobat propunerea de structură a anului universitar 2013-2014 pentru  
ciclul I, II, după cum urmează:  
1.10.2013 – 20.12.2013 – Semestrul I (12 săptamâni);  
21.12.2013 – 12.01.2014 – Vacanţă (3 săptamâni); 
13.01.2014 – 26.01.2014 –Semestrul I (2 săptămâni);  
27.01.2014 – 16.02.2014 – Sesiune examene (3 săptămâni);  
17.02.2014 – 23.02.2014 – Vacanţă (1 săptămână); 
24.02.2014 – 18.04.2014 – Semestrul al II- lea (8 săptamâni);  
19.04.2014 – 27.04.2014 – Vacanţa de Paşte (1 săptămână); 
28.04.2014 – 8.06.2014 – Semestrul II (6 săptămâni);   
9.06.2014 – 29.06.2014 – Sesiune examene (3 săptămâni);  
30.06.2014–13.07.2014 – Practică, cercetare, elaborare lucrare de licenţă şi 
disertaţie;  
13.07.2014–20.07.2014 – Sesiune restanţe ani terminali; 
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21.07.2014 – 31.07.2014 – Organizare examen de  licenţă/disertaţie;  
1.09.2014 –7.09.2014 – Sesiune reexaminări ani terminali/restanţe sesiune toamnă;  
1.09.2014 –14.09.2014– Sesiune restanţe; 
8.09.2014-14.09.2014 – Sesiune toamnă susţinere licenţă/disertaţie (pentru 
facultăţile ce au în structura anului susţinerea licenţei/disertaţiei toamna);  
15.09.2014 – 21.09.2014 – Sesiune specială restanţe pentru studenţii care nu 
întrunesc numărul de credite transferabile pentru promovare în an superior. 
  
Art. 3. Se aprobă propunerea Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale de restructurare 
a două posturi de secretar, începând cu 01.10. a.c.. 
 
Art. 4. Se aprobă tarifele de cazare propuse de către societatea S.C. WORK TEAM 
ASSOCIATION S.R.L. pentru Cabana Rânca, respectiv Vila Mircea (Staţiunea 
Banu Mărăcine), după cum urmează: 
 
I. Tarife cazare Cabana  Rânca:  
Studenţi: 30 lei/persoană/noapte pentru un grup de minim 20 studenţi, ce vor fi 
plătite de către facultăţile organizatoare a stagiilor de practică studenţi; 
Angajaţi din cadrul Universităţii din Craiova: 35 lei/persoană/noapte; 
100 lei/cameră/noapte familii maxim 4 membri, minim două nopţi de cazare; 
Turişti: 40 lei/persoană/noapte pentru un grup de minim 25 persoane, minim două 
nopţi de cazare; 
II. Tarife cazare Vila Mircea:  
85 lei/cameră/noapte - în regim single; 
160 lei/cameră/noapte – cameră dublă. 

Propunerile vor fi transmise spre aprobarea Senatului. 
 

Art. 5. S-a aprobat prioritizarea proiectelor pe fonduri europene: 
Proiectele de infrastructură, în cazul în care există un studiu de fezabilitate sau  
proiect tehnic: 

1. Reabilitare şi consolidare - Clădire Facultatea de Automatică şi Inginerie 
Electrică; 

2. Căminul nr. 9; 
3. Reabilitare şi consolidare Căminul nr. 11 şi 13; 
4. Consolidare Rectorat- Facultatea de Litere – Corp A; 
5. Proiectul “Centru integrat pentru cercetare şi analiza calităţii mediului”. 

 
 

Preşedintele Consiliului de Administraţie, 
 

Prof. univ. dr. Dan Claudiu DĂNIŞOR 
 


