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HOTĂRÂREA 
 nr. 27 din 26.09.2018 

 
 

Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 
26.09.2018, 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 planurile de învățământ pentru anul universitar 2018/2019. Propunerile vor 
fi înaintate Senatului universitar. 

 
Art. 2. Se aprobă statele de funcții pentru anul universitar 2018/2019. Propunerile vor fi 

înaintate Senatului universitar. 
 

Art. 3. Se aprobă propunerile facultăților pentru cadrele didactice asociate, angajate în alte 
domenii de activitate, cu titlul de doctor  şi cadrele didactice pensionate, în sistemul „plata cu ora”, 
în anul universitar 2018/2019. Propunerile vor fi înaintate Senatului universitar. 

 
Art. 4. Se aprobă solicitarea Facultății de Automatică, Calculatoare şi Electronică privind 

propunerile cu  15 (cincisprezece) specialişti din industrie care pot desfăşura ore în sistemul „plata 
cu ora” la programele de studii de licenţă ale Departamentului de Calculatoare şi Tehnologia 
Informaţiei și încadrarea pe poziții de asistent universitar sau șef de lucrări. Propunerile vor fi 
înaintate Senatului universitar. 
 

Art. 5. Se aprobă solicitarea Facultății de Litere privind propunerile cu 29 (douăzeci și nouă) 
de specialiști care pot desfăşura ore în sistemul „plata cu ora” la programele de studii ale 
Departamentului de Arte, pentru secția de Muzică și secția de Teatru și încadrarea pe poziții de 
asistent universitar  sau lector universitar. Propunerile vor fi înaintate Senatului universitar. 

 
Art. 6. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 7069/24.09.2018 a unui absolvent al 

Universității din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă, care dorește să susțină examenul de 
finalizare a studiilor universitare de licență într-un alt centru universitar. Propunerea va fi înaintată 
Senatului universitar. 

 
Art. 7. Se aprobă modificarea Art.75, alin.2,  din Regulamentul privind activitatea 

profesională a studenților. Propunerile vor fi înaintate Senatului universitar. 
 

Art. 8. Se aprobă Regulamentul privind utilizarea rețelei informatice. Propunerea va fi 
înaintată Senatului universitar. 
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Art. 9. Se aprobă solicitarea Facultății de Litere privind organizarea în perioada 17-18 iunie 

2019 a celei de a IV-a ediţii a conferinţei internaţionale Educaţional Role of Language - From 
Theory to Practice, from Practice to Theory, precum şi a taxei de participare de 95 de euro. 
Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 
Art. 10. Se aprobă propunerile Facultății de Științe, Facultății de Automatică, Calculatoare și 

Electronică, Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor și ale Facultății de Științe Sociale, 
pentru programe de studii universitare de master, incluse în Hotărârea Guvernului nr.691/2018, care 
nu vor mai școlariza începând cu anul universitar 2018-2019. Propunerile vor fi înaintate Senatului 
universitar. 

 
Art. 11. Consiliului de Administraţie  ia act de decizia Consiliului Facultății de Horticultură 

referitoare la solicitarea cu numărul de înregistrare 4229/09.07.2018  și înaintează această decizie 
către Senatul universitar. 

 
Art. 12. Se aprobă solicitarea Facultății de Drept privind propunerile pentru 3 (trei) cadrele 

didactice  de la Universitatea Saarland din Saarbruecken, Germania  și de la Universitatea din 
Fribourg, Elveţia, care vor avea statut de profesor invitat la programele de studii universitare de 
masterat Drepturile omului, în limba franceză și Dreptul afacerilor, în limba engleză. Propunerile vor fi 
înaintate Senatului universitar. 

 
Art. 13. Se aprobă solicitarea Facultății de Inginerie Electrică privind modificarea planurilor 

de învăţământ în curs (anii II, III, IV) ale specializării Echipamente şi instalaţii de aviaţie, domeniul 
Inginerie aerospaţială. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 
Art. 14. Se aprobă solicitarea Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic 

privind completarea și actualizarea conform Ordinul  nr. 4126 din 16.07.2018 privind modificarea 
și completarea anexei la O.M.E.N. nr. 3850/2017 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de 
organizare a programelor de formare psihopedagogică prin departamentele de specialitate din 
cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate în vederea certificării competențelor pentru 
profesia didactică, a: 

- Metodologiei proprii de organizare a Programelor de formare psihopedagogică în 
vederea certificării pentru profesia didactică, desfășurate de Departamentul pentru 
Pregătirea Personalului Didactic din Universitatea din Craiova; 

- Metodologiei de admitere la Programul de formare psihopedagogică în vederea 
certificării pentru profesia didactică; 

- Regulamentului de organizare și desfășurare a examenelor de absolvire a 
Programelor de formare psihopedagogică, Nivel I și Nivel II. 

Propunerile vor fi înaintate Senatului universitar. 
 

Art. 15. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 6905/20.09.2018 privind restituirea 
taxei pentru eliberarea unei adeverințe, în cuantum de 50 lei, deoarece a fost achitată eronat. 

 
Art. 16. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 684/20.09.2018 privind restituirea 

taxei pentru susținere examene restante, în cuantum de 150 lei, deoarece a fost achitată eronat. 
 

Art. 17. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 689/20.09.2018 privind restituirea 
taxei pentru susținere examene restante, în cuantum de 400 lei, deoarece a fost achitată eronat. 

 
Art. 18. Se aprobă solicitarea Facultății de Teologie Ortodoxă privind remunerarea, din 

fondurile facultăţii, membru examinator în Comisia de Admitere a Facultăţii de Teologie Ortodoxă, 
sesiunile Iulie - Septembrie 2018. 
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Art. 19. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 6999/21.09.2018 privind încetarea 
de drept a contractului de muncă, începând cu 30. 09.2018. 

Art. 20. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 7000/21.09.2018 privind încetarea 
de drept a contractului de muncă, începând cu 30. 09.2018. 

Art. 21. Se aprobă solicitarea Facultății de Litere privind scoaterea la concurs a unui post de 
referent științific de specialitate, încadrat pe perioadă determinată la Școala Doctorală „Alexandru 
Piru”. 

Art. 22. Se aprobă solicitările AIESEC Craiova, cu numerele de înregistrare 703/24.09.2018 
și 704/24.09.2018 , privind împărţirea de pliante și alte materiale de prezentare a organizaţiei către 
studenţi, în perioada 01.10.2018-14.10.2018. 

Art. 23. Se aprobă solicitarea Facultății de Științe, Departamentul de Geografie, privind 
folosirea autocarului universităţii, în data de 5 octombrie 2018, pe ruta Craiova - Drobeta Turnu-
Severin - Băile Herculane - Godeanu - Baia de Aramă – Craiova pentru efectuarea practicii de teren 
conform planului de învăţământ, pentru anul al II-lea şi anul al III- lea, specializarea Geografia 
turismului. 

Art. 24. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 7212/26.09.2018 privind acordarea 
unui concediu, pentru anul universitar  2018/2019, în regim ,,fără plată”, pentru un cadru didactic 
titular  la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, conform Art.54 din Legea 
nr.53/2003. 

Art. 25. Se aprobă solicitarea Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor privind 
rezervarea, în limita locurilor disponibile,  a 4 (patru) camere, în Căminul nr. 14, pentru perioada 21 
- 28.10.2018 și a 2 (două) camere, în Căminul nr. 14, în perioada 23 - 28.10. 2018, pentru 
participanţii, profesori străini, la a 10-a ediţie a conferinţei iCOnEc. 

Art. 26. Toți studenții doctoranzi pot desfășura activități didactice, conform Art.164 din 
Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011. 

Art. 27. Se aprobă solicitarea Centrului Universitar Drobeta Turnu Severin privind 
transportul cadrelor didactice de la Craiova la Drobeta Turnu Severin și retur, cu unul din 
microbuzele Universităţii din Craiova, pentru anul universitar 2018/2019, respectiv de la data de 2 
octombrie 2018 până la data de 30 septembrie 2019. 

Art. 28. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 7212/26.09.2018 privind prelungirea 
şcolarităţii gratuite, în anul universitar 2018-2019, pentru un student de la Facultatea de 
Automatică, Calculatoare și Electronică, potrivit Art.74 din Regulamentul privind activitatea 
profesională a studenților. 

Art. 29. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 6905/25.09.2018 privind prelungirea 
cu 12 luni a contractului de închiriere nr. 1087/27.09.2010. 

Art. 30. Se aprobă solicitarea Prorectoratului pentru Relaţii Internaţionale şi Imagine 
Academică privind: componenţa Comisiei de selecţie a participanţilor (personal academic) la 
mobilităţi în cadrul Proiectului de Mobilitate SEE 2018-2019, precum și componenţa Comisiei de 
contestații. 

Art. 31. Se aprobă încheierea unui Memorandum de înțelegere academică  între Universitatea 
din Craiova și Universitatea din Foggia, din Italia. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 
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Art. 32. Se aprobă încheierea unui Memorandum de înțelegere academică  între Universitatea 
din Craiova și Sumy National Agrarian University, din Ucraina. Propunerea va fi înaintată 
Senatului universitar. 

Art. 33. Se aprobă pentru Proiectul CONSOLIDAREA, REABILITAREA, EXTINDEREA 
(CU MODIFICAREA REGIMULUI GENERAL DE ÎNĂLȚIME LA Sp+P+2), 
MODERNIZAREA ȘI DOTAREA COMPLEXULUI DE CERCETARE ȘI ACTIVITĂȚI 
CONEXE „SFÂNTUL IERARH CALINIC, Craiova, str. Libertății, nr. 25 (fost nr. 19), județul 
Dolj, Programul: POR/2017/10/10.1/10.3.: 

Art.33.1. Studiul de fezabilitate (SF) pentru obiectivul de investiții: CONSOLIDAREA, 
REABILITAREA, EXTINDEREA (CU MODIFICAREA REGIMULUI GENERAL DE 
ÎNĂLȚIME LA Sp+P+2), MODERNIZAREA ȘI DOTAREA COMPLEXULUI DE 
CERCETARE ȘI ACTIVITĂȚI CONEXE „SFÂNTUL IERARH CALINIC, Craiova, str. 
Libertății, nr. 25 (fost nr. 19), indicatorii tehnico-economici, după cum urmează: Valoarea 
totală a investiției, conform Deviz General: 19.653.586,24 LEI fără TVA, 23.357.828,03 lei 
cu TVA și anexa privind descrierea sumară a investiției. 

Art. 33.2. Proiectul: CONSOLIDAREA, REABILITAREA, EXTINDEREA (CU 
MODIFICAREA REGIMULUI GENERAL DE ÎNĂLȚIME LA Sp+P+2), 
MODERNIZAREA ȘI DOTAREA COMPLEXULUI DE CERCETARE ȘI ACTIVITĂȚI 
CONEXE „SFÂNTUL IERARH CALINIC, Craiova, str. Libertății, nr. 25 (fost nr. 19), în 
vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa 
prioritară 10, Obiectiv specific 10.3, apelul de proiecte nr. 
POR/2017/10/10.1/10.3/REGIUNI. 

Art.33.3. Valoarea totală a proiectului: CONSOLIDAREA, REABILITAREA, 
EXTINDEREA (CU MODIFICAREA REGIMULUI GENERAL DE ÎNĂLȚIME LA 
Sp+P+2), MODERNIZAREA ȘI DOTAREA COMPLEXULUI DE CERCETARE ȘI 
ACTIVITĂȚI CONEXE „SFÂNTUL IERARH CALINIC, Craiova, str. Libertății, nr. 25 
(fost nr. 19), , în cuantum de 23.357.828,03 lei (inclusiv TVA). 

Art.33.4. Contribuția proprie în proiect a Universității din Craiova, reprezentând achitarea 
tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 0% din valoarea eligibilă 
a proiectului, în cuantum de 0,00 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului 
CONSOLIDAREA, REABILITAREA, EXTINDEREA (CU MODIFICAREA 
REGIMULUI GENERAL DE ÎNĂLȚIME LA Sp+P+2), MODERNIZAREA ȘI 
DOTAREA COMPLEXULUI DE CERCETARE ȘI ACTIVITĂȚI CONEXE „SFÂNTUL 
IERARH CALINIC, Craiova, str. Libertății, nr. 25 (fost nr. 19), 

Art.33.5. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 
proiectului: CONSOLIDAREA, REABILITAREA, EXTINDEREA (CU MODIFICAREA 
REGIMULUI GENERAL DE ÎNĂLȚIME LA Sp+P+2), MODERNIZAREA ȘI 
DOTAREA COMPLEXULUI DE CERCETARE ȘI ACTIVITĂȚI CONEXE „SFÂNTUL 
IERARH CALINIC, Craiova, str. Libertății, nr. 25 (fost nr. 19), pentru implementarea 
proiectului în condiții optime, se vor asigura din veniturile proprii ale instituției. 

Art.33.6.Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în 
condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

Art.33.7. Orice modificare a indicatorilor tehnico-economici aprobați va fi prezentată în 
plenul Senatului, în vederea actualizării acestora. 

Propunerile vor fi înaintate Senatului universitar. 




