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HOTĂRÂREA 
 nr. 14 din 16.05.2018 

 
 

Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 
16.05.2018, 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 constituirea și componența Comisiei Centrale de Admitere pentru 

studii universitare de licență, master  și doctorat, în anul universitar 2018/2019. 

Art. 2. Se aprobă structura cadru a anului universitar 2018/2019. Propunerea va fi 
înaintată Senatului universitar. 

Art. 3. Se aprobă actualizarea Regulamentului privind activitatea profesională a 
studenților. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

Art. 4. Se aprobă actualizarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea 
concursului de admitere la studii universitare de licență, de master și de doctorat, pentru anul 
universitar 2018-2019. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

Art. 5. Se aprobă modificarea taxei de 200 lei /examenul restant pentru studentul care 
nu şi-a finalizat în totalitate obligaţiile şcolare – maximum 5 restanţe – în cadrul duratei de 
şcolarizare prevăzute de lege, astfel: „Studentul care nu şi-a finalizat în totalitate obligaţiile 
şcolare – maximum 5 restanţe – în cadrul duratei de şcolarizare prevăzute de lege, va achita 
jumătate din taxa de şcolarizare pe întregul an universitar, aliniindu-se la taxa anului în care 
este integrat; dacă numărul de examene restante este mai mare de 5, studentul va achita taxa de 
şcolarizare pe întregul an universitar.” Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

Art. 6. Se aprobă modificarea taxei de 100  euro/examen restant pentru studentul, pe 
cont propriu valutar, care nu şi-a finalizat în totalitate obligaţiile şcolare – maximum 5 restanţe 
– în cadrul duratei de şcolarizare prevăzute de lege astfel: „Studentul, cont propriu valutar, care 
nu şi-a finalizat în totalitate obligaţiile şcolare – maximum 5 restanţe – în cadrul duratei de 
şcolarizare prevăzute de lege, va achita jumătate din taxa de şcolarizare pe întregul an 
universitar, aliniindu-se la taxa anului în care este integrat; dacă numărul de examene restante 
este mai mare de 5, studentul va achita taxa de şcolarizare pe întregul an universitar”. 
Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 
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Art. 7. Se aprobă încheierea unui Protocol de colaborare între Universitatea din 
Craiova și Universitatea „Constantin Brâncuși”, având ca obiect organizarea şi desfăşurarea 
examenului de licenţă la Universitatea din Craiova, Facultatea de Educație Fizică și Sport, la 
programul de studii universitare de licenţă Kinetoterapie şi Motricitate Specială, domeniul de 
studii Kinetoterapie, pentru absolvenţii promoţiei 2018, specializarea Kinetoterapie şi 
motricitate specială, autorizată provizoriu, înmatriculaţi în anul I de studii, în anul universitar 
2015-2016, la Facultatea de Ştiinţe Tehnice, Medicale şi Comportamentale, Universitatea 
„Constantin Brâncuși”. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

Art. 8. Se aprobă dosarul în vederea acreditării, în Domeniul Fundamental „Știința 
Sportului și Educației Fizice”, a Domeniului de Doctorat „Știința Sportului și Educației Fizice”. 
Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

Art. 9. Se aprobă dosarul în vederea acreditării Școlii Doctorale „Corneliu Andrei 
Stroe” a Facultății de Educație Fizică și Sport, din cadrul Instituției Organizatoare de Studii 
Universitare de Doctorat – Universitatea din Craiova (IOSUD- Universitatea din Craiova). 
Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

Art. 10. Se aprobă solicitarea Facultății de Economie şi Administrarea Afacerilor privind 
transportul cu microbuzul universităţii a unui grup de studenţi la Aeroportul Internaţional din 
Craiova în data de 16 mai 2018. 

Art. 11. Se aprobă solicitarea Facultății de Horticultură privind recompensarea prin 
acordarea premiilor, conform „Metodologiei privind acordarea unor recompense cadrelor 
didactice şi studenţilor cu rezultate deosebite în cadrul concursurilor studenţeşti”, pentru 
studenții premianți, participanți la Concursul Naţional Profesional Ştiinţific și Sportiv 
AGRONOMIADA, desfășurat în perioada 9-12.05.2018, la Universitatea de Ştiinţe 
Agronomice şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi.  

Art. 12. Se aprobă solicitarea Facultății de Agronomie privind recompensarea prin 
acordarea premiilor, conform „Metodologiei privind acordarea unor recompense cadrelor 
didactice şi studenţilor cu rezultate deosebite în cadrul concursurilor studenţeşti”, pentru 
studenții premiați, participanți la Concursul Naţional Profesional Ştiinţific și Sportiv 
AGRONOMIADA, desfășurat în perioada 9-12.05.2018, și la Simpozionul Științific 
Studențesc, desfășurat în perioada 19-20.04.2018, ambele concursuri organizate de 
Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi. 

Art. 13.  Se aprobă solicitarea Facultății de Drept privind recompensarea prin acordarea 
premiilor, conform „Metodologiei privind acordarea unor recompense cadrelor didactice şi 
studenţilor cu rezultate deosebite în cadrul concursurilor studenţeşti”, pentru studenţii 
premiați, participanţi la concursul" Hexagonul Facultăţilor de Drept", ediţia 2018, desfășurat în 
perioada 25-28 aprilie 2018, la Facultatea de Drept din cadrul Universităţii "Lucian Blaga” din 
Sibiu. 

Art. 14. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 3013/11.05.2018 privind 
recompensarea prin acordarea unui premiu, conform „Metodologiei privind acordarea unor 
recompense cadrelor didactice şi studenţilor cu rezultate deosebite în cadrul concursurilor 
studenţeşti”, pentru o studentă de la Departamentul de Fizică, Facultatea de Ştiinţe, participantă 
la Concursul Naţional Studenţesc de Fizică “Dragomir Hurmuzescu”, desfăşurat în perioada 
20-22 aprilie 2018 la Facultatea de Fizică a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, unde a 
obținut o mențiune. 

Art. 15. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 3011/11.05.2018 privind 
recompensarea prin acordarea unui premiu, conform „Metodologiei privind acordarea unor 
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recompense cadrelor didactice şi studenţilor cu rezultate deosebite în cadrul concursurilor 
studenţeşti”, pentru un student de la Departamentul de Fizică, Facultatea de Ştiinţe, participant 
la Concursul Naţional Studenţesc de Fizică “Dragomir Hurmuzescu”, desfăşurat în perioada 
20-22 aprilie 2018 la Facultatea de Fizică a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, unde a 
obținut o mențiune. 

Art. 16. Se aprobă solicitarea Facultății de Drept privind rezervarea unei camere, în 
Căminul nr. 14, pentru intervalul 20-26 mai 2018, când va sosi, ca profesor invitat, pentru o 
mobilitate de predare în cadrul programului Erasmus +,  un cadru didactic de la New Bulgarian 
University, Bulgaria. 

Art. 17. Se aprobă solicitarea Facultății de Litere privind rezervarea unei camere, în 
Căminul nr. 14, pentru intervalul 21-27 mai 2018, când va sosi, ca profesor invitat, pentru o 
mobilitate de predare în cadrul programului Erasmus +, un cadru didactic din Polonia. 

Art. 18. Se aprobă solicitarea Departamentului de Relaţii Internaţionale privind 
rezervarea unei camere, în Căminul nr. 14, pentru intervalul 15.06-15.08.2018, pentru un cadru 
didactic venit într-un stagiu de specializare la Universitatea din Craiova, Facultatea de 
Economie şi Administrarea Afacerilor, în baza art. 41 al Programului de colaborare în 
domeniile învăţământului, ştiinţei, culturii, mass-media, tineretului şi sportului între Guvernul 
României şi Guvernul Republicii Bulgaria. 

Art. 19. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 2942/09.05.2018 privind 
restituirea taxei de arhivare acte de studii-în original-neridicate după 1 an,  deoarece a fost 
achitată eronat.  

Art. 20. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 332/09.05.2018 privind plata 
unor sume din linia de credit deschisă de universitate pentru finanţarea proiectelor derulate, 
pentru plata Ansamblu doziometrie absolută şi Ansamblu scanare filme de radioterapie și 
pentru plata Echipament didactic pentru tomografie cu raze X 3D,  pentru proiectul 
transfrontalier România-Bulgaria “A chance for development” Cod proiect 16.4.2.087, cod 
eMS ROBG-176. Împrumutul va fi returnat în luna iunie 2018. Dobânda aferentă sumelor 
împrumutate va fi acoperită din sumele ce reprezintă cheltuieli administrative, cuprinse în 
bugetul proiectului. 

Art. 21. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 108/16.05.2018 privind 
acordarea un împrumut din Fondul de Cercetare Centralizat pentru a putea plaţi contribuţiile 
lunare ale Universităţii din Craiova aferente salarizării membrilor echipei de cercetare a 
proiectului“Tehnologii emergente pentru contracararea efectelor induse de curgerile 
turbulente ale mediilor fluide - CONTUR”, finanţat de către UEFISCDI,  în perioada 2018-
2020, în baza Contractului de finanţare cu nr. 87PCCDI/20187 , pentru luna mai 2018. Suma va 
fi returnată Fondului de Cercetare Centralizat în luna iunie 2018, în momentul în care 
UEFISCDI (ordonatorul de credite) va trimite către Universitatea din Craiova avansul de 90% 
din suma alocata instituţiei noastre pentru anul 2018. 

Art. 22. Se aprobă solicitarea Facultății de Litere privind taxa de studii pentru Programul 
postuniversitar de conversie în Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, în cuantum de 
3.000 lei pe an (1500 lei pe semestru), începând cu anul universitar 2018-2019. Propunerea va 
fi înaintată Senatului universitar. 

Art. 23. Se aprobă solicitarea Facultății de Drept privind şcolarizarea, în anul universitar 
2018-2019, la programul de master Drepturile omului/Droits de l’homme în limba franceză 
(iniţial, în oferta educaţională 2018-2019, s-a propus şcolarizarea la programul de master 
Drepturile omului în limba română). Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 
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Art. 24. Se aprobă solicitarea Facultății de Drept ca programul de master din structura 
facultăţii, conform HG 185/04.04.2018, Integrare europeană, din domeniul Drept 
interdisciplinar cu Economie şi afaceri internaţionale, 120 credite, capacitate de şcolarizare 50 
studenţi, să intre în lichidare cu anul universitar 2018-2019. Propunerea va fi înaintată 
Senatului universitar. 

Art. 25. Se aprobă solicitarea Facultății de Drept privind rezervarea a 30 de camere în 
Căminul nr. 14 pentru cazarea invitaţilor la conferinţa „Premizele şi consecinţele juridice ale 
Marii Uniri”, în perioada 5- 7 octombrie 2018, în limita locurilor disponibile. 

Art. 26. Se aprobă solicitarea Facultății de Științe Sociale privind cazarea la Căminul nr. 
14, în limita locurilor disponibile, a 10 studenţi participanți la Conferinţa naţională de 
comunicări ştiinţifice studenţeşti (ediţia a II-a, 21-23 mai 2018), prevăzută în activităţile 
extracurriculare aprobate aprobate prin ordinul MEN nr. 3111/2018. 

Art. 27. Se aprobă solicitarea Facultății de Științe privind cazarea la Căminul nr. 14, în 
limita locurilor disponibile, în 13 camere, 2 nopţi, în perioada 15-16 iunie 2018, a unor invitaţi 
ce vor participa la întâlnirea anuală a Consorţiului Facultăţilor de Fizică, organizată prin rotaţie 
de către cei 5 membri ai Consorţiului. În anul 2018 Universităţii din Craiova revenindu-i rolul 
de organizator. 

Art. 28. Se aprobă, în vederea depunerii a trei  proiecte, în cadrul liniei de finanțare a  
Programului Operaţional Regional 2014 – 2020 / Apelul de proiecte POR 
/2017/10/10.1/10.3/7regiuni,  constituirea echipelor de proiect.  

Art. 29. Se aprobă Raportul Comisiei de Cercetare Disciplinară Prealabilă numită prin 
Decizia nr. 103C/02.04.2018, înregistrat cu numărul 3085/14.05.2018. 

Art. 30. Se aprobă Raportul Comisiei de Cercetare Disciplinară Prealabilă numită prin 
Decizia nr. 103C/02.04.2018, înregistrat cu numărul 3086/14.05.2018. 

Art. 31. Se aprobă prelungirea termenului de încasare a taxelor școlare până la data de 
17.05.2018 inclusiv, pentru anii terminali, cu pierderea calității de student pe data de 
18.05.2018, iar pentru restul anilor de studiu, prelungirea termenului de încasare până la data de 
30.05.2018 inclusiv, cu pierderea calității de student în data de 31.05.2018. 

Art. 32. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 3153/16.05.2018 privind 
transportului invitaţilor străini la colocviul internaţional Joc, teatru, existenţă,  de la aeroportul 
Otopeni la Universitatea din Craiova cu o maşină a universităţii în data de 21 iunie şi 
transportul acestora de la Craiova la Aeroportul Otopeni în data de 25 iunie 2018 precum și 
rezervarea a 7 camere în Căminul nr.14,  în data de 21 iunie şi rezervarea a 5 camere în 
Căminul nr.14, în data 24 iunie 2018. 

Art. 33. Se aprobă propunerea Direcției Investiții și Patrimoniu privind actualizarea 
tarifelor de cazare pentru desfășurarea unor activități extracuriculare organizate atât de către 
facultăți cât și de către ONG-urile studențești la 25 lei/loc/zi/persoană. Propunerea va fi 
înaintată Senatului universitar. 

Art. 34. Se aprobă Normele pentru completarea și depunerea fișei postului - cadre 
didactice. 

Art. 35. Se aprobă Principiile de lucru privind întocmirea statelor de funcții pentru anul 
academic 2018-2019. 
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