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HOTĂRÂREA 

 nr. 10 din 22.03.2017 
 

Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 
22.03.2017, 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 comisiile de admitere pentru anul universitar 2017-2018, respectiv 

comisiile pentru examenele de finalizare a studiilor 2017, validate în Consiliile Facultăților. 
Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

Art. 2. Se aprobă Regulamentul privind organizarea si desfășurarea examenelor de 
finalizare a studiilor. Propunerea va fi înaintată Senatului Universitar. 

Art. 3. Se aprobă solicitarea Facultății de Drept pentru: plata sumei forfetare de 600 Euro 
pentru trei profesori invitaţi la programul de studii universitare de masterat Drepturile omului, în 
limba franceză, ce se desfășoară cu susținerea financiară a Agenției Universitare a Francofoniei 
(AUF)  și plata cu ora la tarif administrativ pentru activităţile didactice desfăşurate de cei cinci 
profesorii invitaţi. 

Art. 4. Se aprobă solicitarea cu nr.134/20.03.2017 pentru cazarea în perioada 15 – 17 
aprilie a.c., în Căminul studențesc nr. 14, în două camere, a unor cadre didactice, conform tarifelor 
în vigoare, stabilite de Senatul universitar prin Hotărârea nr. 8 din 30 iunie 2016. 

 
Art. 5. Se aprobă demararea procedurii de închiriere a Căminului Studențesc nr. 2 din 

Drobeta Turnu Severin. 

Art. 6. Se aprobă solicitarea Facultății de Horticultură ca studenţii care participă la 
programul HOPS-SWAS să plătească o taxă forfetară, în cuantum de 200 lire, taxă ce va fi plătită 
după efectuarea stagiului şi se va încasa în lei conform cursului din ultima zi a lunii anterioare. 
Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

Art. 7. Nu se aprobă solicitarea cu nr.1826/17.03.2017 deoarece studentul a mai beneficiat 
de o întrerupere a studiilor în anul universitar 2015-2016, iar conform Regulamentului privind 
activitatea profesională a studenţilor, Art. 46 "Un masterand poate întrerupe studiile universitare 
de master, pe baza unor motive întemeiate, cu aprobarea Consiliului de Administraţie, pentru o 
perioadă de cel mult un an de zile”. 

Art. 8. Se aprobă solicitarea Serviciului Cămine – Cantine pentru sancţionarea cu 
evacuarea din cămin și pierderea definitivă a dreptului de cazare pe toată perioada studiilor a  trei 
studenţi cazați la Căminul Studențesc nr.10. 
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Art.9. Se aprobd transformarea a noud posturi in vederea organizdrii examenelor de
promovare. Propunerea va fi inaintatd Senatului Universitar.

Art. 10. Se aprobd cuantumul bursei speciale pentru activitdti cultural-artistice / activitdli
sportive deosebite: 600 lei. Propunerea va fi inaintatd Senatului Universitar.

Art. 11. Se aprobd deplasarea cu autocarul universitdlli a 25 de persoane, studenli qi cadre
didactice de la Centrul Universitar Drobeta Turnu Severin, in perioada lO-12 mai 2017, conform
programului propus.

llr.t.12. Se aprob[ solicitarea Facultalii de Agronomie pentru:

transportul cu microbuzul universitafii a 30 de persoane, studenli qi cadre didactice, in
perioada 8-11 iunie 2017,la Cabana R0nca;
cazarea acestora la cabana universitdtii.

Art. 13. Se aprobd solicitarea Departamentului de Geografie din cadrul Facultafli de $tiinle
care efectueazd,practicd de teren, conform planului de invildmnnt pentru anul I qi al Il-lea, Master,
Turism Si dezvoltare durabild, pentru deplasarea cu autocarului universitafii in data de 8 aprilie
2017, pe ruta Craiova - Porfile de Fier - Kladovo - Golubac - Majdanpek (Serbia) - Negotin -
Craiova.

Art. 14. Se aprobd menlinerea cuantumului compensafiilor aferente condiliilor de muncd, la
acelaqi nivel cu cel din luna decembrie2016, pentru aceleaqi condilii deincadrare (funcfie, tranq6,
grad, treapt6, gradafie de vechime), pentru locurile de muncd pentru care existd "Buletin de
determinare prin expertizare", p0n6 la aparilia Regulamentului privind locurile de munc6,
categoriile de personal, mlrimea concretd a sporului pentru condilii de munc6, precum qi condiliile
de acordare a acestuia, prevdzut la art. 2l din Legea nr.284/2010. Propunerea va fi inaintatd
Senatului Universitar.

Art. 15. Se aprobd solicitarea cu m. 1847120.03.2017 pentru a redobdndi calitatea de student
la studii universitare de doctoratfdrd,plata taxei de reinmatriculare.

Art. 16. Prezentahot6rire se afi;eazd pe pagina de internet a Universitdlii din Craiova.

Preqedintele Consiliului de Administra(ie, $ef Birou Juridic,

Prof. univ. dr. Cezar Ionut SPINU Consilier jurid
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