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HOTĂRÂREA 
 nr. 13 din 03.05.2018 

 
 

Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 
03.05.2018, 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 comisiilor de admitere pentru anul universitar 2018-

2019 și componența comisiilor de finalizare a studiilor 2018, comisii aprobate în Consiliile 
Facultăților. Propunerile vor fi înaintate Senatului universitar. 

Art. 2. Se aprobă solicitarea Facultății de Economie şi Administrarea Afacerilor privind 
decontarea orelor efectuate la programul de studii de licenţă Economics and International 
Business şi la programul de studii de master International Economics and Business 
Administration, de către doi profesori de la Universitatea Pireu, Grecia și de la Universitatea 
Tor Vergata, Roma, Italia, la tariful de 100 lei/oră, din fondurile facultății. 

Art. 3. Se aprobă cuantumul taxelor de înscriere la concursul pentru ocuparea posturilor 
didactice şi de cercetare, pe perioadă nedeterminată, în semestrul al II-lea, anul universitar 
2017-2018, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, nr. 345 din 24 aprilie 
2018. Pentru salariaţii Universităţii din Craiova se vor aplica prevederile Contractului Colectiv 
de Muncă al Universităţii din Craiova. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

Art. 4. Se aprobă ca taxa de susţinere publică a tezei de doctorat pentru doctoranzii 
străini înmatriculaţi în regim de cont propriu valutar în cadrul IOSUD - Universitatea din 
Craiova să fie în cuantum de 550 de euro. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

Art. 5. Se aprobă ca taxa pentru extras registru matricol (situaţii şcolare) pentru 
absolvenți după eliberarea suplimentului la diploma sau pentru exmatriculați să fie în cuantum 
de 150 lei, pentru toate facultățile Universității din Craiova. Propunerea va fi înaintată 
Senatului universitar. 

Art. 6. Se aprobă ca taxa pentru eliberarea situațiilor școlare cu credite alocate 
disciplinelor studiate, pentru absolvenții care au finalizat studiile anterior introducerii 
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sistemului de credite transferabile să fie în cuantum de 150 lei, pentru toate facultățile 
Universității din Craiova. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

Art. 7. Se aprobă ca taxa de transfer de la Universitatea din Craiova la alta instituție de 
învățământ superior să fie în cuantum de 500 lei, pentru toate facultățile Universității din 
Craiova. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

Art. 8. Se aprobă încheierea unui protocol între Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 
și Universitatea din Craiova, în vederea organizării şi desfăşurării examenului de finalizare a 
studiilor, pentru promoţia 2018, la specializarea / programul de studii Construcţii civile, 
industriale şi agricole - autorizată să funcţioneze provizoriu prin H. G. nr. 493/2013, din cadrul 
Facultății de Mecanică. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

Art. 9. Se aprobă solicitarea Facultății de Științe privind cazarea a trei studenţi  de la 
Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Geografie, specializarea Meteorologie - Hidrologie, 
anul al III-lea, zi, la unul dintre căminele studenţeşti ale universităţii pentru data de 10 mai 
2018, când vor participa la Sesiunea anuală de comunicări şi referate a studenţilor geografie, 
ediţia a XXV-a organizată de Departamentul de Geografie. 

Art. 10. Se aprobă solicitarea Organizaţiei de studenţi AIESEC Craiova privind utilizarea  
locurilor de cazare disponibile în Căminul studențesc nr.10 al Universităţii din Craiova pe 
timpul verii, pentru cazarea studenţilor internaţionali care vor participa la proiectele desfăşurate 
în cadrul produsului Global Volunteer, în perioadele propuse în adresă, în limita locurilor 
disponibile și conform tarifelor în vigoare. 

Art. 11. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 2754/03.05.2018 privind 
restituirea taxei pentru eliberare programe analitice (limba română) (2017-2018), Master, 
Kinetoterapie în recuperarea neuromotorie, Zi ,  deoarece a fost achitată eronat.  

Art. 12. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 95/03.05.2018 privind acordarea 
unui împrumut din Fondul Centralizat de Cercetare, necesar achitării contribuţiilor lunare 
(aprilie) la Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat, pentru echipa de implementare a proiectului 
"Recuperarea activă şi pasivă a membrului superior" (RAPMES), nr. 109BG/2016, cod PN-
III-P2-2.1-BG-2016-0139, din cadrul PNCDI-III - Programul 2 - Creşterea competitivităţii 
economiei româneşti prin cercetare, dezvoltare şi inovare, Subprogramul 2.1. Competitivitate 
prin cercetare, dezvoltare şi inovare - competiţia „Transfer de cunoaştere la agentul economic - 
Bridge Grant” 2016, derulat cu Unitatea Executiva pentru Finanţarea Învățământului Superior, 
a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI). Suma va fi returnată în cursul lunii iunie 
2018, după transferul unei noi transe a avansului din bugetul proiectului în contul Universităţii 
din Craiova aferent proiectului. 

Art. 13. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 293/03.05.2018 privind 
acordarea unui împrumut din venituri proprii, necesar achitării contribuţiilor lunare (aprilie și 
mai) la Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat, pentru echipa de implementare a proiectului 
“Retenţia studenţilor filologi cu risc de abandon: soluţii integrate”, acord de grant nr. 
23/SGU/NC/I / 16.10.2017. Suma necesară se va restitui la data încasării tranșei de finanțare 
nr.2 din proiect, de la Autoritatea Contractantă. 

Art. 14. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 294/03.05.2018 privind 
acordarea unui împrumut din venituri proprii, necesar achitării contribuţiilor lunare (aprilie) la 
Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat, pentru echipa de implementare a proiectului “Profesori 
buni pentru copii fericiţi”, ID proiect: POCU 73/6/6/105374. Suma necesară se va restitui la 
data încasării acesteia de la Autoritatea Contractantă. 




