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HOTĂRÂREA 
 nr. 25 din 13.09.2018 

 
 

Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 
13.09.2018, 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 solicitarea Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor privind 
scoaterea la concurs a unui post de secretar, cu 1/2 normă, pe perioadă determinată de 12 luni 
începând cu data de 1 octombrie 2018, la centrul de suport teritorial ID Piteşti. 

Art. 2. Se aprobă solicitarea Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor privind 
remunera activitatea de tutorat desfăşurată de un cadru didactic de la centrul de suport teritorial ID 
Piteşti pe parcursul anului universitar 2018-2019, Conform articolului 18, punctul b, din 
Regulamentul privind organizarea, desfăşurarea şi normarea activităţilor didactice la formele ID-
IFR. 

Art. 3. Se aprobă modificarea art. 108 din Carta Universităţii din Craiova, astfel: 

Forma veche Forma aprobată 
Art. 108 
Continuarea activităţii ulterior pensionării 
(1) Cadrele didactice şi de cercetare se pensionează, fără 

excepţie, la împlinirea vârstei de 65 de ani. 
(2) La propunerea Consiliului facultăţii, Senatul 

universitar, pe baza criteriilor de performanţă profesională 
şi a situaţiei financiare, poate decide continuarea activităţii 
unui cadru didactic după pensionare, pe baza unui contract 
pe perioadă determinată de un an cu posibilitatea de 
prelungire anuală fără limită de vârstă. Pentru activităţile 
prestate, cadrele didactice pensionate sunt remunerate în 
regim de plata cu ora, pe baza unui contract de muncă. 

(3) Conducătorii de doctorat pensionaţi pot conduce 
doctorate, în condiţiile prevăzute de Legea Educaţiei 
Naţionale nr. 1/2011, până la împlinirea vârstei de 70 de 
ani. 

Art. 108 
Continuarea activităţii ulterior 
pensionării 
(1) Continuarea activității ulterior 
pensionarii se face în conformitate cu 
prevederile legale corespunzătoare și cu 
metodologiile aprobate de Senatul 
Universităţii din Craiova. 
 
(2) Conducătorii de doctorat 
pensionaţi pot conduce doctorate, în 
condiţiile prevăzute de Legea Educaţiei 
Naţionale nr. 1/2011, până la împlinirea 
vârstei de 70 de ani. 

Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 
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Art. 4. Se aprobă solicitarea Facultății de Teologie Ortodoxă privind comisia, condiţiile şi 
calendarul de admitere pentru noul program de master în domeniul Arte vizuale, Conservare şi 
restaurare, aprobat prin Hotărârea pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 
185/2018 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul 
maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2018-2019. Anexa 1, publicat în 
Monitorul Oficial nr.782/12.09.2018. 

Art. 5. Nu se aprobă acordarea transferului pentru doi studenți de la Facultatea de Științe, 
Universitatea din Craiova la Facultatea de Științe Exacte și Inginerești, Universitatea ”1 Decembrie 
1018” din Alba Iulia. 

Art. 6. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 657/11.09.2018, pentru o companie 
din Cluj-Napoca,  privind informarea studenţii care au lucrat pe timpul verii în străinătate despre 
modalităţile de recuperare a taxelor, prin expunerea de pliante și postere la avizierele universității. 

Art. 7. Se aprobă solicitarea Facultății de Horticultură privind deplasarea cu autocarul 
Universităţii din Craiova, pe traseul Craiova - Drăgăşani - Sâmbureşti - Craiova, în 26 octombrie 
2018, a participanților la simpozionul ştiinţific al facultăţii, în cadrul căruia este prevăzută 
efectuarea unei vizite tematice la unităţi cu profil horticol. 

Art. 8. Se aprobă solicitarea Facultății de Horticultură privind rezervarea unui număr de 10 
camere, în Căminul nr. 14, în perioada 24-26 octombrie 2018, pentru participanții la simpozionul 
ştiinţific al facultăţii. 

Art. 9. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 6305/10.09.2018 privind 
rambursarea sumei de 1980.00 €,  reprezentând taxa de școlarizare,  plătită în data de 18/10/2017, 
pentru anul pregătitor în limba română 2017-2018. 

Art. 10. Nu se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 4917/07.08.2018 privind 
restituirea taxei de cazare în cămin pentru luna august 2018. 

Art. 11. Nu se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 4918/07.08.2018 privind 
restituirea taxei de cazare în cămin pentru luna august 2018. 

Art. 12. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 4520/27.07.2018 privind 
rambursarea sumei de 875 lei, reprezentând prima tranșă din taxa de școlarizare la două programe 
postuniversitare, deoarece a fost achitată eronat. 

Art. 13. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 6114/06.09.2018 privind 
rambursarea sumei de 200 lei, reprezentând prima tranșă din taxa de școlarizare la două programe 
postuniversitare, deoarece a fost achitată eronat. 

Art. 14. Se aprobă solicitarea Facultății de Inginerie Electrică privind acordarea unui 
împrumut din fondul centralizat al universităţii, necesar pentru achiziţia materialelor conferinţei 
(publicaţii, mape, stickuri, pixuri, etc.) ICATE care va avea loc în perioada 4 - 6 octombrie a.c. la 
sediul facultății. Sumele vor fi restituite până la sfârşitul anului, după încasarea subvenţiei acordate 
de minister prin comisia de manifestări ştiinţifice şi expoziţionale. 

Art. 15. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 6372/12.09.2018 privind 
rambursarea sumei de 100 lei, deoarece a fost achitată eronat. 

Art. 16. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 718/12.09.2018 privind rambursarea 
sumei de 50 lei, reprezentând taxa pentru eliberarea unei adeverințe, deoarece a fost achitată eronat. 

Art. 17. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 719/12.09.2018 privind rambursarea 
sumei de 50 lei, reprezentând taxa pentru eliberarea unei adeverințe, deoarece a fost achitată eronat. 



Hotărârea nr. 25 din  13.09.2018  3 
 

Art. 18. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 4636/10.09.2018 privind 
rambursarea sumei de 500 lei, reprezentând taxa pentru susținere examene restante, deoarece a fost 
achitată eronat. 

Art. 19. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 662/13.09.2018 privind rambursarea 
sumei de 100 lei, reprezentând taxa pentru susținere examene restante, deoarece a fost achitată 
eronat. 

Art. 20. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 147/13.09.2018  privind accesarea 
liniei de credit pentru plata cheltuielilor curente, pentru implementarea activitatilor proiectului 
european INTERREG, cu titlul: Transnaţional Cooperation in Higher Education in the Danube 
Region – EDUMARKT pentru perioada 01.09.2018 - 31.08.2019. Rambursarea sumelor 
împrumutate se va face în termen de 60 zile de la data cererii de rambursare. 

Art. 21. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 6460/06.09.2018 privind constituirea 
unei comisii de cercetare disciplinară prealabilă pentru un angajat al universității. 

Art. 22. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 6490/13.09.2018  privind 
suplimentarea bursei Erasmus +   pentru un student cu handicap, doctorand la Școala Doctorală 
„Alexandru Piru”. 

Art. 23. Se aprobă, pentru uniformizarea regulamentelor interne ale universității, eliminarea 
Art.32 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea programelor de conversie 
profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar. Propunerea va fi înaintată 
Senatului universitar. 

Art. 24. Se aprobă scoaterea la concurs, pe perioadă nedeterminată, a patru posturi de 
muncitori fochiști. 

Art. 25. Prezenta hotărâre se afișează pe pagina de internet a Universității din Craiova. 

 
 

  


