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CAPITOLUL  I 
   

PRINCIPII GENERALE 
  
 

ARTICOLUL 1 
 
Conţinutul  
Cartei 

      Prezenta Cartă cuprinde drepturile şi obligaţiile, precum şi 
normele care reglementează activitatea personalului didactic, a perso-
nalului didactic auxiliar, a personalului tehnic şi administrativ, a 
personalului de cercetare ştiinţifică, de proiectare şi a celor care 
studiază în cadrul Universităţii din Craiova. 

 
ARTICOLUL 2 

 
Tipul  
institu ţiei 

      (1) Universitatea din Craiova este o instituţie  de  stat   pentru în-
văţământ superior şi cercetare ştiinţifică. 
      (2) Universitatea împărtăşeşte Declaraţia de la Lima asupra Liber-
tăţii Academice şi Autonomiei Instituţiilor de  Învăţământ Superior 
(1988), precum şi Magna Charta a Universităţilor Europene 
(Bologna, 1988), este membru în Asociaţia Universităţilor Europene, 
Asociaţia Internaţională a Universităţilor şi Agenţia Universitară a 
Francofoniei (AUF). 

   
     ARTICOLUL  3 

 
 
 Misiuni  
fundamentale 

      Universitatea din Craiova îşi asumă ca misiuni fundamentale: 
      a) dezvoltarea ştiinţei şi culturii naţionale; 
      b) tezaurizarea şi difuzarea valorilor culturii şi civilizaţiei umane; 

c) promovarea  spiritului de liber examen, a gândirii critice,  
înnoirea şi înlocuirea cunoştinţelor; 
      d) formarea şi perfecţionarea resurselor umane calificate şi înalt  
calificate; 
      e) participarea la schimbul internaţional de valori ştiinţifice şi 
academice; 
      f) afirmarea identităţii culturii naţionale; 
      g) dezvoltarea societăţii româneşti sub forma unui stat de drept, 
liber şi democratic.  
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ARTICOLUL 4 

 

Sistemul  
de studii  
şi diplome 

      (1) Universitatea organizează studiile universitare pe trei cicluri, 
respectiv studii universitare de licenţă, studii universitare de master, 
şi studii universitare de doctorat. 
      (2) Universitatea organizează studii academice postuniversitare, 
studii postuniversitare de specializare şi cursuri de perfecţionare post-
universitare.  
      (3) Corespunzător nivelului de pregătire, universitatea acordă 
diplome şi certificate, conform legii. 

 
ARTICOLUL 5 

 

Principiul  de  
funcţionare 

      Universitatea din Craiova funcţionează pe baza autonomiei 
universitare. 

 
ARTICOLUL 6 

 

Cercetarea  
ştiinţifică 

      Cercetarea ştiinţifică este componentă a activităţii academice, 
orientată prin programe de cercetare fundamentală şi aplicativă, 
propuse de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării sau de alte 
ministere şi organisme, cu finanţare internă şi externă. 

 
ARTICOLUL 7 

 
Spaţiul 
universitar 

      (1) Spaţiul Universităţii cuprinde edificiile, terenurile şi dotările 
aflate în proprietatea sa, ori puse la dispoziţia comunităţii academice 
pentru desfăşurarea procesului de învăţământ şi de cercetare, pentru 
locuinţă, masă şi studiu, pentru desfăşurarea de activităţi culturale şi 
sportive. Fac parte din spaţiul universitar şi clădirile destinate servi-
ciilor de administraţie. 
      (2) Spaţiul universitar este inviolabil.  
      (3) În interiorul clădirilor aparţinând spaţiului universitar fumatul 
este interzis. 
      (4) Organele de ordine publică pot interveni în spaţiul universitar 
numai cu permisiunea sau la cererea rectorului. Funcţionarea unor 
birouri sau posturi permanente de Poliţie în spaţiul universitar se 
poate face numai cu aprobarea Senatului. 
      (5) Camerele de locuit din cămine beneficiază de aceeaşi 
protecţie legală ca şi locuinţele particulare. 
      (6) Intervenţia ambulanţelor şi a pompierilor, în caz de urgenţă, 
nu poate fi stânjenită. 
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       (7) Cu excepţia cazurilor de forţă majoră, accesul liber  al 
membrilor comunităţii academice în spaţiul universitar nu poate fi 
interzis sau limitat sub nici un motiv şi în nici o situaţie.  
      (8) Dreptul la grevă nu poate fi exercitat prin interzicerea sau 
limitarea accesului membrilor comunităţii academice în spaţiul 
universitar.  
      (9) Senatul şi conducerile facultăţilor pot reglementa limitarea 
accesului în timpul nopţii, al vacanţelor şcolare sau al sărbătorilor 
legale. 

 
ARTICOLUL  8 

 
Însemnele       Sigla Universităţii din Craiova este UC, iar emblema este 

prezentată în anexă. 
 

ARTICOLUL  9 
 
Misiunea 
Universităţii 
 

      Universitatea din Craiova are ca misiune: 
      a) formarea de specialişti cu pregătire superioară pentru învă-
ţământ, ştiinţă şi cultură, pentru activităţi economice şi sociale la 
nivelul ştiinţei şi culturii contemporane;  
      b) actualizarea continuă a pregătirii specialiştilor, prin programe 
de reconversie profesională şi specializare postuniversitară; 
      c) formarea de noi promoţii de cercetători ştiinţifici adaptaţi 
exigenţelor contemporane; 
      d) formarea studenţilor din alte ţări şi participarea la edificarea 
unităţii europene; 
      e) desfăşurarea de activităţi de cercetare ştiinţifică fundamentală 
şi aplicată, prin institute, centre, laboratoare, departamente şi catedre;  
      f) asumarea şi realizarea menirii de centru cultural naţional, care 
să contribuie la formarea, dezvoltarea, transmiterea şi difuzarea 
valorilor culturale; 
      g) afirmarea ca focar al conştiinţei civice naţionale, care să 
promoveze pluralismul opţiunilor, analizele critice şi constructive, 
dezvoltarea în România a culturii politice şi civice, apărarea cadrului 
democratic, întemeiat pe respectarea drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ale individului şi cetăţeanului în statul de drept; 
     h) afirmarea constantă şi progresivă ca un centru de promovare a 
relaţiilor de cooperare internaţională, intra- şi transeuropeană. 
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ARTICOLUL 10 

 
Componenţa 
comunităţii 
academice 

      (1) Comunitatea academică este constituită din totalitatea per-
soanelor care desfăşoară, în cadrul Universităţii, activitate didactică, 
de cercetare ştiinţifică şi de studiu. Ea este deschisă cetăţenilor 
români şi străini, fără discriminări, în condiţiile impuse de organiza-
rea ei internă: student, masterand, doctorand, profesor, cercetător etc. 
      (2) Rămân membri ai comunităţii academice profesorii univer-
sitari pensionaţi, care au fost titulari ai Universităţii din Craiova.  
      (3) Sunt considerate ca aparţinând comunităţii academice perso-
nalităţile româneşti şi străine care deţin titluri onorifice oferite de 
Universitate. 
      (4) Criteriile fundamentale ale apartenenţei la comunitatea aca-
demică sunt competenţa profesională, corectitudinea comportamen-
tală şi abilitarea corespunzătoare. 
      (5) Intrarea în comunitatea academică se face prin concurs pentru 
posturile didactice şi de cercetare. 
      (6) Nu pot face parte din comunitatea academică, în calitate de 
cadre didactice, persoanele care au făcut obiectul unei condamnări 
definitive pentru fapte penale incompatibile cu Statutul personalului 
didactic şi care nu au fost reabilitate juridic. 

 
ARTICOLUL 11 

 
Funcţionarea  
altor structuri 
organizatorice 

       În cadrul Universităţii, se pot constitui şi pot funcţiona asociaţii 
şi uniuni ale cadrelor didactice, ale cercetătorilor, ale studenţilor şi ale 
personalului tehnic-administrativ, cu aprobarea Senatului sau a 
Biroului Senatului, în condiţiile în care statutele sau regulamentele de 
funcţionare ale acestora sunt compatibile cu prevederile prezentei 
Carte. 

 
ARTICOLUL 12 

 
Valorile 
promovate  
de comunita-
tea academică 

      (1) Comunitatea academică este ataşată valorilor democraţiei şi 
ale statului de drept, apără aceste valori şi acţionează pentru 
promovarea lor în societatea românească.  
      (2) Spaţiul academic nu poate fi utilizat pentru activităţi ale 
partidelor politice şi ale altor organizaţii care promovează ideologii şi 
acţiuni politice. 
      (3) Universitatea din Craiova se situează, ca instituţie, în afara 
activităţilor politice de partid. În învăţământul universitar, în cer-
cetare şi în manifestările ştiinţifice din cadrul Universităţii, politica 
poate reprezenta un obiect de investigaţie, nu şi o formă de acţiune. 
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ARTICOLUL 13 
 
Interdepen-
denţa 
învăţământ-
cercetare 

      Întreaga viaţă academică se întemeiază pe raportul de interde-
pendenţă învăţământ-cercetare, cu înscrierea permanentă a tradiţiilor 
Universităţii craiovene, ale învăţământului şi ştiinţei româneşti în 
procesul de dezvoltare a învăţământului şi a ştiinţei mondiale. 

 
ARTICOLUL 14 

 
Evaluarea 
performan-
ţelor  
academice 

      (1) Cercetarea se află la temelia instruirii. Activitatea proprie de 
investigaţie ştiinţifică, validată prin lucrări publicate sau brevete de 
invenţie, reprezintă - alături de competenţa didactică - criteriul 
fundamental de evaluare a calificării şi performanţei academice. 
      (2) Rezultatele activităţii didactice şi ştiinţifice din facultăţi, de-
partamente şi catedre se fac publice prin auto-prezentări anuale ale 
acestor prestaţii, prin conferinţe de presă, prin rapoarte de autoeva-
luare întocmite de decanate şi de colectivele de evaluare din facultăţi 
şi departamente. 
      (3) Activitatea didactică şi ştiinţifică a cadrelor didactice şi a 
cercetătorilor va fi evaluată periodic, după un regulament special. 

 
ARTICOLUL 15 

 

Sistemul  
de studii 

      (1) Instruirea se realizează la nivelul principiilor şi al metodolo-
giilor didactice moderne şi trebuie să fie deschisă achiziţiilor perma-
nente. Planurile de învăţământ, fundamentate pe principiile sistemului 
de credite de studii, ale curriculum-ului şi ale modulizării, cuprind 
discipline obligatorii, opţionale şi facultative.  
      (2) Sistemul de credite transferabile permite mobilitatea studen-
ţilor pe orizontală şi pe verticală, precum şi o flexibilitate sporită în 
construirea rutelor proprii de studii. Acest sistem de organizare 
solicită responsabilitatea studenţilor în alcătuirea traseelor didactice, 
le oferă posibilitatea să-şi construiască liber o cultură pluridisci-
plinară, bazată pe o opţiune responsabilă ce include reflexul de 
adaptabilitate. 

 
ARTICOLUL 16 

 
Durata 
studiilor 

           Sistemul de studii instituie ca unitate academică de bază 
semestrul. Durata maximă a unui program de studiu este stabilită prin 
dispoziţii legale. 
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ARTICOLUL 17 
 
Opinia 
studenţilor 

      Studenţii sunt parteneri  în întreprinderea comună a formării de 
specialişti competitivi. Opinia studenţilor, individuală sau exprimată 
de reprezentanţii lor, autorizaţi prin procesul democratic, ori de 
sondaje efectuate cu metodologii validate, constituie o modalitate de 
autocontrol, de evaluare şi ameliorare a activităţii universitare. 

 
ARTICOLUL 18 

 
Relaţiile  
de  
colaborare 

       Universitatea din Craiova promovează parteneriatul şi relaţiile de 
colaborare cu instituţii de învăţământ superior şi de cercetare din 
România şi din străinătate, cu instituţii culturale, cu comunitatea 
locală, cu mediul de afaceri. Parteneriatul se poate materializa sub 
forma doctoratelor şi a masteratelor în cotutelă, ca şi prin orice fel de 
colaborare ştiinţifică la nivel individual sau instituţional. Aceste 
raporturi se întemeiază pe caracterul universal al cunoaşterii 
ştiinţifice şi au la bază principiile democraţiei, libertăţii academice, 
egalităţii şi deschiderii spre integrare în comunitatea ştiinţifică 
internaţională. 

 
 

CAPITOLUL  II 
AUTONOMIA UNIVERSITAR Ă 

 
Secţiunea 1 

Dispoziţii generale 
 

ARTICOLUL 19 
 
Cadrul de 
funcţionare 

      Universitatea din Craiova funcţionează pe baza autonomiei 
universitare, înţeleasă ca modalitate specifică de autoconducere, cu 
un cadru legal format din Constituţia României, Legea Învăţământu-
lui, Legea privind Statutul Personalului Didactic şi propriile 
reglementări. 

 
ARTICOLUL 20 

 
Structura 
autonomiei 
universitare 

      (1) Autonomia Universităţii din Craiova se materializează în 
autonomia organizării structurilor didactice şi ştiinţifice, autonomia 
funcţională, autonomia financiară şi administrativă, autonomia didac-
tică, autonomia ştiinţifică, autonomia jurisdicţională. 
      (2) Reglementarea competenţelor Universităţii, ale facultăţilor, 
ale departamentelor şi ale catedrelor se face de către Senat, pe baza 
legislaţiei existente, a prezentei Carte şi prin decizii proprii. 
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Secţiunea a 2 a 
Autonomia organizatorică şi funcţională 

 
ARTICOLUL 21 

 
Conţinutul 
autonomiei 
organizatorice 

      Autonomia organizării structurilor Universităţii presupune urmă-
toarele drepturi: 
      a) dreptul de a alege, prin vot secret, organele de conducere; 
      b) dreptul de a elabora reglementări proprii cu respectarea legisla-
ţiei în vigoare; 
      c) dreptul de a selecta corpul profesoral, cercetătorii, studenţii şi 
personalul tehnic-administrativ. 

 
ARTICOLUL 22 

 
Conţinutul 
autonomiei 
funcţionale 

      Autonomia funcţională a Universităţii presupune următoarele 
drepturi: 
      a) dreptul de a-şi stabili şi ameliora propriile structuri; 
      b) dreptul de a stabili planurile de învăţământ, racordate la expe-
rienţe universitare de referinţă; 
      c) dreptul de a-şi alcătui statele de funcţii în concordanţă cu resur-
sele umane şi financiare de care dispune, cu prevederile planurilor de 
învăţământ şi cu legislaţia în vigoare; 
      d) dreptul de a conferi titlurile didactice şi ştiinţifice; 
      e) dreptul de a-şi orienta cercetarea ştiinţifică; 
      f) dreptul de a iniţia şi dezvolta cooperări şi schimburi interna-
ţionale; 
      g) dreptul de a reglementa şi evalua conduita membrilor comuni-
tăţii academice, aplicând sancţiuni corespunzătoare abaterilor de la 
normele stabilite; 
      h) dreptul de a publica reviste, manuale, cursuri, lucrări de cerce-
tare sau orice alte materiale care sprijină învăţământul şi cercetarea şi 
de a dispune de aceste publicaţii conform misiunilor asumate prin 
Cartă; 
      i) dreptul de a încheia convenţii de echivalare academică a studii-
lor, pe baza creditelor transferabile, cu instituţii similare din ţară şi 
din străinătate; 
      j) dreptul de a iniţia şi realiza, cu aprobarea Senatului, orice altă 
activitate conformă cu prevederile legale şi cu acordurile interna-
ţionale. 
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ARTICOLUL  23 
 
Structura 
comunităţii 
academice 

      (1) Corpul profesoral şi studenţii universităţii sunt organizaţi pe 
facultăţi şi departamente. 
      (2) Cadrele didactice sunt organizate pe facultăţi, catedre şi 
departamente. 
      (3) Studenţii sunt organizaţi pe facultăţi. 

 
 

Secţiunea a 3-a 
   Autonomia financiară şi administrativ ă 
 

ARTICOLUL 24 
 

Conţinutul 
autonomiei 
financiare  şi 
administra-
tive 

      Autonomia financiară şi administrativă a Universităţii presupune 
următoarele drepturi: 
      a) dreptul de a utiliza, conform nevoilor, priorităţilor şi deciziilor 
proprii, bugetul şi resursele financiare de care dispune, cu respectarea 
legislaţiei în vigoare; 
      b) dreptul de a realiza venituri prin cercetare ştiinţifică sau 
activităţi productive;  
      c) dreptul de a stabili taxe în conformitate cu prevederile legale; 
      d) dreptul de a orienta investiţiile şi dotările; 
      e) dreptul de a efectua operaţiuni financiar - bancare cu orice par-
teneri, în funcţie de propriile necesităţi materiale, cu respectarea 
legislaţiei în vigoare; 
      f) dreptul de a accepta donaţii şi legate, cu aprobarea Senatului; 
      g) dreptul de a acorda burse şi de a efectua plăţi; 
      h) dreptul de a administra spaţiul universitar şi întregul patrimo-
niu, conform necesităţilor proprii; 
      i) dreptul de a organiza unităţi productive şi de servicii - care aduc 
venituri, cu condiţia respectării prevederilor prezentei Carte. 

 
ARTICOLUL 25 

 

Resursele 
financiare 

      (1) Resursele financiare sunt constituite din finanţarea de la 
bugetul de stat şi din venituri proprii. 
      (2) Resursele financiare de bază şi din taxe sunt angrenate în 
cadrul unei finanţări globale. Finanţarea de bază se realizează în 
funcţie de numărul de studenţi echivalenţi şi de costurile medii anuale 
pe studenţi, în funcţie de gradul de competitivitate şi de eficienţa 
preliminată pe care le vor atinge programele didactice şi proiectele de 
cercetare ştiinţifică propuse de structurile Universităţii. 
      (3) Fondurile bugetare de care dispune Universitatea se alocă pe 
facultăţi şi departamentele subordonate Rectoratului. 
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ARTICOLUL 26 
 

Finanţarea 
complemen-
tară 

      Finanţarea complementară se realizează din sume alocate de 
MECI, din resurse extrabugetare (taxele legal constituite; venituri 
obţinute de la agenţii economici; venituri din activitatea de prestări de 
servicii - cercetare ştiinţifică, parcuri ştiinţifice, consultanţă, activităţi 
editoriale etc.), din donaţii, legate, sponsorizări şi din finanţări 
externe. 

 
 ARTICOLUL 27 
 

Cota pentru 
dezvoltare 
generală 

      Fondurile generate de facultăţi, departamente şi centre de cerce-
tare, prin autofinanţare, sunt folosite de către acestea, cu excepţia unei 
cote-părţi de 30% ce va fi folosită pentru dezvoltarea generală a 
Universităţii, cu respectarea prevederilor legale.  

 
Secţiunea a 4-a 

Autonomia didactică şi ştiin ţifică 
 

ARTICOLUL  28 
 
Conţinutul 
autonomiei 
didactice 

      Autonomia didactică a Universităţii presupune următoarele 
drepturi:  
      a) dreptul de a organiza, în condiţiile legii, facultăţi, catedre, 
departamente, specializări, programe de studii universitare de 
masterat şi doctorat, programe de studii academice postuniversitare;  
      b) dreptul de a organiza activităţi de educaţie permanentă şi de 
perfecţionare; 
      c) dreptul de a stabili standardele de evaluare academică ; 
      d) dreptul de a participa la programele internaţionale cu caracter 
didactic organizate de Uniunea Europeană sau de alte structuri ; 
      e) dreptul de a desemna, prin hotărâre a Senatului, reprezentanţii 
Universităţii în organismul naţional de evaluare şi acreditare acade-
mică. 

 
ARTICOLUL 29 

 

Conţinutul 
autonomiei 
ştiinţifice 

      Autonomia ştiinţifică a Universităţii presupune următoarele drep-
turi:   
      a) dreptul de a iniţia şi desfăşura programe de cercetare ştiinţifică; 
      b) dreptul de a participa la competiţiile pentru obţinerea gran-
turilor de cercetare; 
      c) dreptul de a utiliza, potrivit necesităţilor, resursele financiare 
rezultate din activitatea de cercetare pe bază de contract; 
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       d) dreptul de a realiza publicaţii ştiinţifice şi de a avea o editură 
proprie; 
      e) dreptul de a organiza în interiorul său institute, centre, labora-
toare şi grupuri de cercetare; 
      f) dreptul de a participa la activităţile organizaţiilor ştiinţifice 
naţionale şi internaţionale; 
      g) dreptul de a participa la programele de cercetare ale Uniunii 
Europene, la alte sisteme de cooperare ştiinţifică internaţională; 
      h) dreptul de a evalua, pe baza propriilor criterii, activitatea de 
cercetare ştiinţifică şi de a adopta măsuri în consecinţă; 
      i) dreptul de a desemna, prin votul Senatului, reprezentanţii Uni-
versităţii în forurile naţionale de organizare şi finanţare a cercetării 
ştiinţifice. 

 
Secţiunea a 5-a 

Autonomia jurisdic ţională 
 

ARTICOLUL 30 
 

Conţinutul 
autonomiei 
jurisdicţionale 

      (1) Autonomia jurisdicţională a Universităţii reprezintă dreptul 
său de a decide, prin organismele de conducere proprii, asupra apli-
cării corecte a prevederilor Cartei universităţii, precum şi în legătură 
cu toate chestiunile ce ţin de competenţa sa, în condiţiile legii. 
      (2) Prerogativele decurgând din autonomia jurisdicţională nu pot 
fi delegate unor organisme din afara Universităţii. 

 
ARTICOLUL 31 

 

Pierderea 
dreptului la 
autonomie 
funcţională şi 
organizatorică 

      Încălcarea de către membrii unei facultăţi (catedre sau departa-
ment) a principiilor de etică universitară, a normelor de conduită aca-
demică - cu repercusiuni grave asupra imaginii Universităţii în comu-
nitatea academică românească - poate determina pierderea dreptului 
la autonomie funcţională şi organizatorică a facultăţii, respectiv a de-
partamentului sau a catedrei implicate. În aceste cazuri, Senatul Uni-
versităţii transferă autoritatea decizională la nivelul ierarhic superior, 
iar toate acţiunile facultăţii (departamentului, catedrei) vor fi monito-
rizate de către Senat (Consiliul facultăţii). Perioada de sancţionare 
este stabilită de Senat. 
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CAPITOLUL  III 

 

STRUCTURA ORGANIZATORIC Ă A UNIVERSIT ĂŢII 
 

           ARTICOLUL 32 
 

Subdivi-
ziunile 
structurale 

      (1) Comunitatea academică a Universităţii este structurată pe 
facultăţi, departamente (de învăţământ, cercetare şi producţie) şi 
catedre.  
      (2) Facultăţile şi departamentele autonome sunt unităţi de bază ale 
instituţiei de învăţământ superior şi exprimă specificul unei comuni-
tăţi universitare, formată din personal didactic, de cercetare, studenţi 
şi personal didactic auxiliar, structurat pe departamente şi catedre. 
      (3) Sunt parte organică a Universităţii şi alte unităţi: biblioteci, 
Grădina Botanică, staţiuni didactice şi de cercetare, Casa Universita-
rilor, baze sportive, baza navală, cămine, cantine, editură, tipografie,  
servicii tehnice, administrative.  
      (4) Universitatea are personalitate juridică. 

 
         ARTICOLUL 33 

 

Catedra       (1) Catedra este unitatea de bază structurală a facultăţii şi departa-
mentului. Ea organizează şi coordonează activitatea de învăţământ şi 
cercetare ştiinţifică în domenii academice specifice.  
      (2) Este condusă de un birou în frunte cu şeful de catedră care este 
membru de drept în Consiliul facultăţii sau al departamentului. 
      (3) Catedra are următoarele atribuţii: 
      a) propune planuri de învăţământ; 
      b) întocmeşte, aprobă şi evaluează programele disciplinelor de 
studiu şi ale activităţilor de pregătire practică; 
      c) stabileşte modalităţile de evaluare a studenţilor în acord cu 
normele generale stabilite de Consiliul facultăţii. 
      d) analizează şi avizează cererile de recunoaştere sau de echiva-
lare a creditelor de studii; 
      e) întocmeşte statele de funcţii pentru personal didactic; 
      f) evaluează activitatea corpului profesoral şi a personalului de 
cercetare din catedră; 
      g) asigură realizarea de către corpul profesoral şi de către per-
sonalul de cercetare a obligaţiilor din statele de funcţii; 
      h) propune recompense şi sancţiuni pentru corpul profesoral şi 
pentru personalul de cercetare din catedră; 
      i) propune scoaterea la concurs a posturilor didactice şi de 
cercetare; 
      j) organizează concursurile pentru ocuparea posturilor didactice şi 
de cercetare;         
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      (k) propune cadrele didactice asociate şi avizează cererile de acor-
dare a titlului de profesor consultant şi cererile de prelungire a 
activităţii peste vârsta de pensionare; 
      (l) coordonează activitatea de cercetare din catedră şi organizează 
manifestări ştiinţifice, avizează funcţionarea centrelor şi a unităţilor 
de cercetare care utilizează infrastructura facultăţii; 
      (m) urmăreşte activitatea de pregătire prin doctorat în domeniul 
de competenţă; 
      (n) utilizează resursele materiale şi financiare puse la dispoziţie, 
cu respectarea prevederilor legale; 
      (o) participă la competiţiile pentru obţinerea de fonduri supli-
mentare; 
      (p) propune stabilirea unor acorduri de colaborare cu parteneri din 
ţară sau din străinătate. 

 
ARTICOLUL 34 

 
Departa-
mentul 

      (1) Departamentul se constituie ca unitate academică de învăţă-
mânt, de cercetare, proiectare şi microproducţie menită să valorifice 
potenţialul corpului profesoral, al cercetătorilor şi studenţilor la nive-
lul unui profil sau al unei specializări. 
      (2) Departamentele funcţionează cu aprobarea Senatului fie în 
structura facultăţilor, fie autonome, în subordinea Biroului Senatului. 
      (3) Competenţele şi obiectivele specifice care îi motivează func-
ţionarea se stabilesc prin regulamente proprii.  

 

ARTICOLUL 35 
 
Facultatea       (1) Facultatea este structurată pe domenii şi specializări, departa-

mente şi catedre, include institute, biblioteci, laboratoare, unităţi de 
cercetare, ateliere tehnice. 
      (2) Structura facultăţii se stabileşte în conformitate cu prevederile 
Cartei, cu nevoile didactice, ştiinţifice şi cu bugetul alocat. 
      (3) Facultatea beneficiază de autonomie universitară în domeniul 
ştiinţific, didactic, financiar, administrativ.  
      (4) În baza autonomiei, facultatea îşi desemnează propria admi-
nistraţie academică potrivit prevederilor Cartei şi ale Regulamentului 
privind alegerile academice. 
      (5) Facultatea îşi fixează denumirea, cu aprobarea Senatului. 
      (6) Facultatea este condusă de Consiliul facultăţii. 
      (7) Facultatea elaborează propriul Regulament, prin care regle-
mentează desfăşurarea studiilor universitare şi a cercetării ştiinţifice. 
Dispoziţiile din Regulament contrare legislaţiei în vigoare şi Cartei 
Universităţii sunt nule de drept. 
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ARTICOLUL 36 
 

Unităţile 
de  cercetare 
 

       (1) Universitatea poate organiza unităţi de cercetare cu finanţare 
din bugetul Universităţii sau cu autofinanţare. 
       (2) Unităţile de cercetare sunt institutele, staţiunile didactice şi de 
cercetare, centrele, colectivele şi laboratoarele. Unităţile se organi-
zează la propunerea catedrelor, departamentelor, consiliilor facultă-
ţilor sau a Senatului Universităţii. Ele reunesc cadre didactice, cerce-
tători şi studenţi. 
      (3) Unităţile de cercetare desfăşoară preponderent cercetare ştiin-
ţifică, dar îşi pot asuma şi activităţi didactice.  
      (4) Şefii unităţilor de cercetare sunt: director pentru institut sau 
centru, şef de colectiv sau şef de laborator. Ei sunt desemnaţi pe bază 
de concurs, potrivit reglementărilor, şi sunt confirmaţi de Consiliul 
facultăţii. 
      (5) Unităţile de cercetare se pot constitui pe perioade determi-
nate, în funcţie de buget, de surse de finanţare, de nevoi ştiinţifice.  
      (6) Staţiunile didactice şi de cercetare-dezvoltare sunt reprezen-
tate în Senat prin şeful unităţii respective. 
      (7) Unităţile de cercetare au buget propriu, aprobat la început de 
an sau pe parcursul anului financiar, în funcţie de resursele financiare. 
      (8) Unităţile de cercetare pot angaja personal tehnic şi de adminis-
traţie, în limitele resurselor financiare de care dispun, pe o perioadă 
determinată sau nedeterminată. 

 

ARTICOLUL 37 
 

Competenţele 
unităţilor  
de cercetare 

      Unităţile de cercetare au următoarele competenţe: 
      a) elaborează proiecte de cercetare;  
      b) organizează activitatea de cercetare;  
      c) realizează programele de cercetare şi valorifică cercetarea; 
      d) asigură sursele de finanţare;  
      e) redactează publicaţii ştiinţifice şi organizează manifestări 
ştiinţifice.  

 

ARTICOLUL 38 
 

Înfiin ţarea  
noilor unităţi  
de cercetare 
 
 

      (1) Înfiinţarea de unităţi de cercetare se face cu aprobarea 
Senatului şi este condiţionată de existenţa unei tradiţii de cercetare, 
ilustrată prin lucrări publicate, şi de nevoia de a crea condiţii de 
specializare şi performanţă.  
      (2) Încadrarea personalului unităţilor nou înfiinţate se face cu 
aprobarea Senatului, în funcţie de resursele financiare existente, prin 
redistribuiri, pe bază de granturi şi alte mecanisme. Posturile obţinute 
de o unitate de cercetare, prin sponsorizări şi programe internaţionale, 
rămân complet la dispoziţia acelei unităţi. Personalul se poate angaja 
şi pe durată determinată, în condiţiile legii. 
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CAPITOLUL  IV 
ADMINISTRA ŢIA ACADEMIC Ă 

 

Secţiunea 1 
Dispoziţii generale 

 

ARTICOLUL 39 
 

Structurile  
şi funcţiile  
de conducere 
 

      (1) În cadrul Universităţii funcţionează structuri de conducere 
deliberative şi structuri de conducere consultative.  
      (2) Structurile de conducere deliberative sunt: Senatul, Biroul 
Senatului, Consiliul facultăţii/departamentului, Biroul consiliului 
facultăţii/departamentului. 
      (3) Structurile de conducere consultative sunt: Colegiul academic 
al universităţii, Colegiul de onoare, Colegiul decanilor şi Colegiul 
academic al facultăţii. 
      (4) Funcţiile de conducere sunt: rector, prorector, secretar 
ştiinţific al Senatului universitar, decan, prodecan, secretar ştiinţific al 
facultăţii, director de departament şi şef de catedră. 
      (5) Structurile deliberative şi funcţiile de conducere din Universi-
tate sunt alese prin vot secret pe o perioadă de 4 ani, conform 
prevederilor prezentei Carte şi în condiţiile legii. 
      (6) Funcţiile de conducere nu se cumulează. 
      (7) Cadrele didactice cu funcţii de conducere în Universitatea din 
Craiova nu pot îndeplini funcţii de conducere în alte instituţii de 
învăţământ superior de stat sau particulare.  
      (8) Nerespectarea dispoziţiilor din alineatul (7) dă dreptul  foruri-
lor competente să pună în discuţie cazurile individuale în vederea 
revocării din funcţiile în care au fost alese în cadrul Universităţii din 
Craiova. 

 

Secţiunea a 2-a 
Senatul 

 

ARTICOLUL  40 
 

Componenţa 
Senatului 

      (1) Autoritatea cea mai înaltă în Universitate este Senatul. 
      (2) Senatul este compus din membri aleşi în consiliile facultăţilor 
potrivit normei de reprezentare stabilită prin Regulamentul pentru 
alegeri academice. 
      (3) O pătrime din numărul membrilor Senatului sunt reprezen-
tanţi ai studenţilor. 
      (4) Funcţiile care determină calitatea de membru de drept sunt 
stabilite prin hotărârea Senatului. 
      (5) La şedinţele Senatului Universităţii participă, ca invitaţi ai 
Biroului Senatului, reprezentanţi ai sindicatelor din Universitate sau 
alte persoane din instituţie ori din afara ei. 
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ARTICOLUL  41 
 

Atribu ţii       Senatul are următoarele atribuţii: 
      a) adoptă Carta şi regulamentele de funcţionare a Universităţii; 
      b) propune înfiinţarea de noi facultăţi sau alte forme de formare 
universitară şi postuniversitară şi urmăreşte îndeplinirea procedurilor 
legale de acreditare/autorizare; 
      c) aprobă înfiinţarea şi desfiinţarea de specializări, departamente, 
catedre, unităţi de cercetare, servicii, cursuri sau şcoli postuniversitare 
etc; 
      d) aprobă cifrele de şcolarizare şi planurile de învăţământ ale 
facultăţilor pentru toate ciclurile de studii; 
      e) alege, revocă sau decide neconfirmarea în funcţii a persoanelor 
care exercită funcţiile de conducere la nivelul universităţii; persoana 
aflată într-o funcţie de conducere poate fi revocată prin procedura 
folosită pentru alegere, la iniţiativa unei treimi din numărul total al 
electorilor; audierea persoanei respective este obligatorie; 
      f) validează alegerile decanilor, prodecanilor, secretarilor 
ştiinţifici ai facultăţilor, şefilor de catedră, consiliilor facultăţilor şi 
departamentelor, precum şi constituirea Biroului Senatului, a Consi-
liului de administraţie, a Consiliului pentru probleme sociale studen-
ţeşti şi a Colegiului de onoare; 
      g) validează rezultatele concursurilor de ocupare a posturilor de 
preparatori, asistenţi şi lectori (şefi de lucrări), avizate de către 
consiliile facultăţilor; 
      h) aprobă rezultatele concursurilor de ocupare a posturilor de con-
ferenţiar şi profesor; 

       i) acordă titlurile de profesor consultant şi Doctor Honoris Causa. 
      j) aprobă propunerile Consiliilor facultăţilor pentru specializări la 
doctorat, conducători de doctorat şi comisiile de specialişti pentru 
evaluarea tezelor de doctorat ; 
      k) aprobă menţinerea în activitate a unor profesori peste limita de 
vârstă de pensionare; 
      l) aprobă raportul cu privire la constituirea şi execuţia bugetului; 
      m)  aprobă principiile şi normele de finanţare stabilite de consiliul 
universitar de finanţare şi buget, aprobă bugetul general al Univer-
sităţii şi al facultăţilor potrivit alocaţiilor bugetare şi veniturilor extra-
bugetare, fixează principiile de salarizare a personalului didactic, de 
cercetare, tehnico-administrativ ;  
      n) aprobă principiile de acordare a burselor studenţilor; 
      o) aprobă planul editorial la propunerea Comisiei editoriale şi a 
Consiliului ştiinţific al editurii, finanţarea editurii Universităţii şi a 
publicaţiilor acesteia şi stabileşte principiile de finanţare a activităţii 
editoriale; 
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      p) decide asupra utilizării patrimoniului Universităţii, la propune-
rea Comisiei administrative, şi hotărăşte asupra înstrăinării, dezvol-
tării, îmbogăţirii şi gestiunii patrimoniului. 
      q) stabileşte cooperări academice internaţionale şi aprobă acor-
durile de cooperare; 
      r) hotărăşte perioada pentru alegerea şi desemnarea noii adminis-
traţii universitare; 
      s) decide sancţionarea unui membru al comunităţii academice 
pentru încălcarea normelor de conduită universitară; 
      t) îndeplineşte alte atribuţii stabilite de legislaţia învăţământului 

 

ARTICOLUL 42 
 

Comisiile  
Senatului 

      (1) Senatul Universităţii lucrează în plen şi pe comisii. Comisiile 
coordonează activitatea consiliilor de specialitate.  
      (2) Comisiile permanente ale Senatului Universităţii sunt: 
Comisia pentru învăţământ şi evaluare academică; Comisia pentru 
cercetare ştiinţifică şi doctorate; Comisia pentru finanţare şi buget; 
Comisia pentru cooperare academică internaţională; Comisia pentru 
regulamente; Comisia pentru probleme studenţeşti; Comisia de 
onoare; Comisia de Etică; Comisia pentru coordonarea Bibliotecii 
Universităţii şi a Editurii "Universitaria", Comisia pentru imaginea 
Universităţii, Comisia administrativă. Comisiile sunt conduse de pro-
rectorul care răspunde de activitatea curentă în domeniul respectiv. 
      (3) Comisiile adoptă decizii, prin vot deschis, cu majoritatea 
membrilor prezenţi, dacă numărul acestora reprezintă cel puţin 
jumătate din totalul membrilor Comisiei. 
      (4) Înfiinţarea sau desfiinţarea comisiilor de lucru, în funcţie de 
necesităţi, precum şi componenţa comisiilor se stabilesc în plenul 
Senatului Universităţii. 

 

ARTICOLUL 43 
 

Comisia 
pentru 
învăţământ 
şi evaluare 
academică 

Comisia pentru învăţământ are următoarele atribuţii: 
      a) analizează şi avizează planurile de învăţământ ce se supun spre 
aprobare Senatului Universităţii; 
      b) coordonează procesul de autoevaluare în vederea autorizării 
sau acreditării specializărilor noi; 
      c) analizează periodic (la 5 ani) activitatea profesorilor şi 
conferenţiarilor universitari; 
      d) urmăreşte desfăşurarea procesului de învăţământ şi propune 
spre analiză Senatului Universităţii problemele rezultate din controlul 
direct sau din analizele efectuate în consiliile facultăţilor şi depar-
tamentelor din subordine;  
      e) supune aprobării Senatului cifrele de şcolarizare şi lista pos-
turilor ce se scot la concurs. 
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ARTICOLUL 44 
 

Comisia  
pentru  
cercetare 
ştiinţifică 

     (1) Comisia pentru cercetare ştiinţifică are următoarele atribuţii: 
      a) cooperează cu instituţiile de cercetare centrale sau cu alte insti-
tuţii interesate pentru elaborarea planurilor anuale de cercetare ale 
universităţii ;  

       b) sprijină şi asigură efectuarea demersurilor necesare pentru 
obţinerea unor granturi sau contracte de cercetare şi controlează 
desfăşurarea acestora, intervenind ori de câte ori este nevoie pentru 
soluţionarea problemelor legate de evaluările parţiale sau finale ori a 
finanţării temelor de către beneficiari. 
    (2) Prorectorul care răspunde de cercetarea ştiinţifică este preşedin-
te al Consiliului de cercetare al Universităţii, format din reprezentanţi 
ai facultăţilor, institutelor, departamentelor şi laboratoarelor de 
cercetare. 

 

ARTICOLUL 45 
 

Comisia  
pentru  
finanţare  
şi buget 

      Comisia pentru finanţare şi buget avizează activitatea Consiliului 
de finanţare şi buget a Universităţii, format din reprezentanţi ai 
facultăţilor, departamentelor şi compartimentului financiar contabil. 
Prin preşedintele ei - prorectorul care răspunde de domeniu - asigură 
conducerea operativă a administraţiei Universităţii. 

 

ARTICOLUL 46 
 

Comisia 
pentru 
probleme 
studenţeşti 

      Comisia pentru probleme studenţeşti este formată din membri ai 
Senatului şi reprezentanţii studenţilor din Senat şi este condusă de un 
prorector. Ea soluţionează problemele studenţeşti curente: acordarea 
de burse, a biletelor de odihnă,  cazarea în cămine etc. şi raportează 
Biroului Senatului activitatea sa. 

 

ARTICOLUL 47 
 

Comisia  
pentru  
cooperare 
academică 
internaţională 

      (1) Comisia pentru cooperare academică internaţională este 
condusă de Rector şi cuprinde reprezentanţi ai facultăţilor.  
      (2) Comisia are următoarele atribuţii : 
      a) soluţionează probleme legate de organizarea unor activităţi 
ştiinţifice cu participare naţională şi internaţională ; 
      b) aprobă convenţiile de cooperare ale Universităţii cu parteneri 
din afara ţării ; 
      c) programează şi aprobă deplasările cadrelor didactice şi ale 
studenţilor la manifestări ştiinţifice internaţionale ; 
      d) deleagă cadre didactice pentru a reprezenta instituţia în diverse 
organisme internaţionale. 
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ARTICOLUL 48 

 

Comisia  
de onoare  
şi Comisia  
de etică 

      (1) Comisia  de onoare a Senatului universităţii este formată din 
5-7 profesori desemnaţi de Senatul Universităţii, cadre didactice de 
prestigiu şi modele de conduită morală.  
      (2) Comisia de onoare analizează toate cazurile de abatere de la 
normele de conduită morală şi propune Senatului Universităţii măsuri 
pentru consolidarea prestigiului academic al corpului profesoral. 
      (3) Comisia de etică este formată din profesori universitari 
titulari, desemnaţi de Senatul universitar. 
      (4) Comisia de etică analizează cazurile de încălcare a prevede-
rilor Codului de etică universitară şi propune Senatului măsuri pentru 
remedierea acestor situaţii. 

 
ARTICOLUL 49 

 

Comisia 
pentru  
coordonarea  
Bibliotecii  
şi  a Editurii  

      (1) Comisia pentru coordonarea Bibliotecii Universităţii şi a 
Editurii "Universitaria" este formată din cadre didactice, desemnate 
de facultăţi dintre reprezentanţii în Senat. 
      (2) Comisia asigură calitatea activităţilor specifice, prin îndruma-
rea constantă a conducerilor acestor unităţi. 

 
ARTICOLUL 50 

 

Convocarea 
şi adoptarea 
hotărârilor 

      (1) Senatul se convoacă de Rector, sau la cererea a cel puţin o 
treime din numărul membrilor săi. 
      (2) Hotărârile Senatului se adoptă cu majoritatea membrilor 
prezenţi, dacă numărul lor reprezintă cel puţin două treimi din totalul 
membrilor Senatului. 
      (3) Votul este deschis. 
      (4) În anumite probleme specifice, Senatul poate să decidă 
recurgerea la votul secret.  

 
ARTICOLUL 51 

 

Dizolvarea       Senatul se dizolvă de drept în ziua întrunirii noului Senat 
desemnat prin alegeri. 

 
ARTICOLUL 52 

 

Înlocuirea 
membrilor 
Senatului 

      (1) În cazul în care un membru al Senatului nu poate participa la o 
şedinţă, el are obligaţia să anunţe secretarul şef al universităţii. Dacă 
absentează motivat mai mult de trei luni, Consiliul facultăţii va alege 
un reprezentant temporar, pentru durata absenţei. 
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       (2) Membrul Senatului care a lipsit nemotivat la mai mult de trei 

şedinţe, în cursul unui an academic, va fi exclus din Senat. Secreta-
riatul Universităţii va adresa facultăţii de la care acesta provine cere-
rea de desemnare, prin aceleaşi proceduri, a unui nou reprezentant. 
      (3) Membrii studenţi ai Senatului, excluşi pentru absenţe, vor fi 
înlocuiţi prin grija consiliilor facultăţilor de la care provin.  
      (4) Senatul poate decide ridicarea calităţii de membru al Senatului 
Universităţii unei persoane căreia electorii îi retrag susţinerea, printr-
o hotărâre luată cu cel puţin două treimi din numărul de voturi ale 
acestora. 

 
Secţiunea a 3-a 

Biroul Senatului 
 

ARTICOLUL 53 
 

Componenţa       (1) Biroul Senatului este organismul de conducere operativă a 
Universităţii. 
      (2) Biroul Senatului este compus din Rector, Prorectori, Secre-
tarul ştiinţific al Senatului, Directorul general administrativ economic 
şi dintr-un reprezentant al studenţilor ales dintre membrii Senatului. 
      (3) Biroul Senatului se întruneşte la iniţiativa rectorului. La şedin-
ţele Biroului participă, ca invitaţi, reprezentanţi ai facultăţilor, servi-
ciilor şi ai sindicatelor legal constituite. 

 

ARTICOLUL 54 
 

Atribu ţiile 
 

      Biroul Senatului are următoarele atribuţii: 
      a) aplică hotărârile Senatului; 
      b) asigură conducerea operativă a Universităţii şi ia decizii în pro-
blemele curente intervenite în intervalul dintre reuniunile Senatului; 
      c) întocmeşte ordinea de zi a şedinţelor Senatului pe care o aduce 
la cunoştinţa membrilor Senatului cu cel puţin 7 zile înainte de data 
şedinţei; 
      d) coordonează activitatea comisiilor Senatului;  
      e) pregăteşte sesiunile Senatului şi proiectele de hotărâri, la 
propunerile comisiilor Senatului; 
      f) coordonează şi controlează activitatea serviciilor Universităţii; 
      g) rezolvă problemele sociale ale studenţilor; 

h) coordonează gestionarea spaţiilor Universităţii; 
      i) răspunde la petiţiile şi cererile care îi sunt adresate, precum şi la 
solicitările externe; 
      j) asigură cooperarea cu ministerele, cu organele administraţiei de 
stat, cu alte instituţii; 
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      k) asigură conducerea, coordonarea şi cooperarea cu membrii 
Colegiului Decanilor pentru realizarea atribuţiilor acestuia; 
      l) asigură conducerea şi coordonarea Consiliului de administraţie 
pentru realizarea atribuţiilor acestuia;  
    m)  analizează propunerile făcute de Colegiul de onoare, referă 
asupra acestora şi înaintează cazurile majore spre decizia Senatului 
Universităţii; se consideră a fi caz major cel care priveşte sancţio-
narea gravă a unui cadru didactic, cercetător sau student vinovat de 
încălcarea Cartei şi regulamentelor Universităţii; 
     n) aprobă, cu mandatul Senatului, acordurile de cooperare inter-
naţională;      
     o) convoacă Senatul şi Colegiul Decanilor în şedinţe ordinare şi 
extraordinare; pregăteşte documentele necesare desfăşurării acestor 
şedinţe; 
     p) informează întreaga comunitate academică cu privire la deci-
ziile Senatului şi la propriile decizii. 

 
ARTICOLUL 55 

 
Adoptarea 
deciziilor 

      Deciziile în Biroul Senatului se adoptă cu majoritate simplă. 

 
 

Secţiunea a 4-a 

Rectorul  
 

ARTICOLUL 56 
 
Rolul  
rectorului 

      (1) Rectorul reprezintă Universitatea în raporturile cu Ministerul 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării, în Consiliul Naţional al Rectorilor şi 
în organismele internaţionale la care Universitatea este afiliată. 
      (2) Rectorul este preşedintele Senatului, al Consiliului de  admi-
nistraţie şi al Colegiului academic al Universităţii. 
      (3) Rectorul este ordonator de credite. 
      (4) Rectorul acţionează pentru aplicarea prevederilor Cartei, 
regulamentelor Universităţii şi deciziilor luate de Senat.  

 
ARTICOLUL 57 

 
Răspundere       Pentru activitatea sa, Rectorul răspunde în faţa Senatului. 
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ARTICOLUL 58 
 
Atribu ţiile       Rectorul are următoarele atribuţii: 

      a) numeşte şi eliberează din funcţie personalul didactic (prepara-
tor, asistent, lector), didactic auxiliar şi personalul tehnic-adminis-
trativ; 
      b) dispune înmatriculări, transferuri şi exmatriculări ale studen-
ţilor; 
      c) asigură conducerea Instituţiei Organizatoare de Studii 
Universitare de Doctorat (IOSUD); 
      d)  acordă titlul de doctor pe baza propunerilor facultăţilor, în 
urma îndeplinirii procedurilor legale în vigoare; 
      e) dispune comunicarea sancţiunilor disciplinare; 

f) deleagă oricare din competenţele sale prorectorilor;  
g) îndeplineşte sarcinile încredinţate de Senat; 
h) îndeplineşte atribuţiile corespunzătoare calităţii de ordonator  

de credite. 
 

ARTICOLUL 59 
 
Absenţa       (1) În perioada în care lipseşte din Universitate, Rectorul desem-

nează un prorector care îl înlocuieşte. 
 

ARTICOLUL 60 
 

Rectorul 
interimar 

      (1) În cazul în care rectorul se află în imposibilitate de a exercita 
atribuţiile mai mult de şase luni, Senatul desemnează ca rector 
interimar unul dintre prorectori. 
     (2) Perioada interimatului nu va putea fi mai mare de un an. 

 
 

Secţiunea a 5-a 

Prorectorii, Secretarul Ştiin ţific al Senatului şi  
Directorul General Administrativ Economic 

 

ARTICOLUL 61 
 

Prorectorii       (1) Prorectorii îndeplinesc funcţii care le sunt delegate de către 
Rector sau de către Senat. 
      (2) Prorectorii răspund în faţa Senatului şi a Rectorului. 

 

ARTICOLUL 62 
 

Secretarul 
ştiinţific  

      Secretarul ştiinţific asigură funcţionarea statutară a Senatului, a 
Biroului Senatului şi a Colegiului Academic al Universităţii. 
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ARTICOLUL  63 
 

Directorul 
general 
administrativ 

      Directorul general administrativ economic asigură organizarea şi 
conducerea activităţilor administrative şi financiare ale Universităţii 
din Craiova. 

 

Secţiunea a 6-a 
Colegiul academic al Universităţii 

 
ARTICOLUL  64 

 

Componenţa       Colegiul academic al Universităţii este un organism consultativ 
format din profesorii universitari titulari ai Universităţii.  

 
 
 

ARTICOLUL  65 
 

Atribu ţii       Colegiul academic al Universităţii se întruneşte la convocarea 
Rectorului şi are următoarele atribuţii: 
      a) analizează strategia generală a Universităţii pentru o perioadă 
de 2-4 ani;  
      b) discută cazurile de încălcare gravă a normelor de conduită 
universitară şi adresează Senatului propunerea de sancţionare a celor 
vinovaţi ; 
      c) discută propunerile de modificare a Cartei Universităţii, a Legii 
privind Statutul Personalului Didactic şi a Legii Învăţământului. 

 
 

Secţiunea a 7-a 
Colegiul Decanilor 

 
ARTICOLUL  66 

 

Componenţa       Colegiul Decanilor este un organism de conducere şi este format 
din decanii facultăţilor şi directorii departamentelor autonome ale 
Universităţii.  

 

ARTICOLUL  67 
 

Atribu ţii       Colegiul Decanilor are următoarele atribuţii: 
      a) avansează, analizează şi avizează propunerile de înfiinţare sau 
desfiinţare de facultăţi, departamente, specializări, catedre sau unităţi 
de cercetare; 
      b) avansează, analizează şi avizează propunerile de înfiinţare sau 
desfiinţare de şcoli sau cursuri postuniversitare, de specializare, 
precum şi propunerile de acordare a conducerii de doctorat; 
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      c) analizează şi avizează planurile de învăţământ ale facultăţilor în 
funcţie de standardele naţionale şi internaţionale;   
      d) propune, analizează şi avizează criteriile de organizare a con-
cursurilor pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare ale 
Universităţii; 
      e) analizează resursele financiare ale Universităţii; 
      f) stabileşte criteriile de distribuire pe facultăţi şi departamente a 
resurselor financiare (finanţarea de la bugetul de stat şi din alte 
fonduri publice); 
      g) discută şi avizează propunerile de acordare a titlurilor de 
profesor consultant, Doctor Honoris Causa; 
      h) propune şi avizează criteriile şi standardele de evaluare perio-
dică a corpului profesoral şi a cercetătorilor. 

 
 

Secţiunea a 8-a 
Colegiul de Onoare 

 
ARTICOLUL 68 

 
Componenţa       (1) Membrii Colegiului de onoare sunt profesori universitari 

titulari, câte un reprezentant din fiecare facultate, delegaţi de consi-
liile facultăţilor. Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative va 
delega doi reprezentanţi.  
     (2) Preşedintele Colegiului de onoare este Rectorul Universităţii. 

       (3) Din Colegiul de onoare face parte şi preşedintele sindicatului 
cadrelor didactice din universitate. 

 
ARTICOLUL 69 

 
Rolul  
Colegiului 
de onoare 

      (1) Colegiul are misiunea de a-şi elabora propriul Statut, de a ela-
bora recomandări privind etica universitară, deontologia cercetării 
ştiinţifice, politica de echitate internă a Universităţii, relaţiile dintre 
diferitele grupuri de interese din sânul comunităţii universitare 
      (2) Colegiul de onoare se pronunţă, la cererea Biroului Senatului, 
în cazuri care privesc litigii între facultăţi, reclamaţii grave ale unor 
membri ai comunităţii, retragerea titlurilor ştiinţifice, a titlurilor ono-
rifice, excluderea unui cadru didactic sau cercetător din comunitatea 
universitară. 
      (3) În vederea îndeplinirii atribuţiilor, Colegiul îşi elaborează 
propriul Statut, care se supune validării Senatului universitar. 
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Secţiunea a 9-a 
Consiliul Facultăţii/Departamentului 

 

ARTICOLUL 70 
Componenţă       (1) Consiliul este forul superior de conducere a facultăţii/departa-

mentului şi este alcătuit din reprezentanţii aleşi ai catedrelor (cadre 
didactice) şi ai studenţilor, în conformitate cu prevederile Legii 
Învăţământului. 
      (2) Numărul de reprezentanţi în Consiliul facultăţii atât pentru 
personalul didactic, cât şi pentru studenţi se stabileşte printr-o normă 
de reprezentare fixată de Biroul Senatului şi de Colegiul Decanilor, al 
căror mandat se încheie.  
      (3) O pătrime din numărul membrilor sunt reprezentanţi ai stu-
denţilor. 
      (4) Se recomandă ca minimum 40 % din cadrele didactice alese în 
Consiliul facultăţii să fie profesori şi conferenţiari. 
      (5) În Consiliile departamentelor subordonate Biroului Senatului, 
pot fi nominalizaţi reprezentanţi ai facultăţilor beneficiare, în regim 
de reciprocitate. 

 

ARTICOLUL 71 
 

Comisiile de 
specialitate 

     În cadrul Consiliului facultăţii pot funcţiona comisii de specialitate. 

 

ARTICOLUL 72 
 

Atribu ţii     (1) Consiliul facultăţii are următoarele atribuţii: 
      a) defineşte misiunile facultăţii; 
      b) propune înfiinţarea sau desfiinţarea de specializări şi programe 
de studii; 
      c) avizează planurile de învăţământ; 
      d) întocmeşte rapoartele de autoevaluare în vederea evaluării 
academice şi acreditării facultăţii, specializărilor şi programelor de 
studii; 
      e) stabileşte criteriile şi standardele pentru evaluarea periodică a 
corpului profesoral şi a personalului de cercetare; 
      f) evaluează periodic activitatea didactică şi de cercetare din 
cadrul facultăţii; 
      g) stabileşte criteriile şi standardele specifice pentru ocuparea prin 
concurs a posturilor didactice cu respectarea criteriilor şi standardelor 
minime stabilite la nivel naţional sau la nivelul Universităţii din 
Craiova; 
      h) aprobă comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor didacti-
ce de preparator, asistent şi lector (şef de lucrări) şi propune comisiile 
de concurs pentru ocuparea posturilor de conferenţiar şi profesor;  
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       i) hotărăşte acordarea funcţiilor didactice de preparator, asistent şi 
lector (şef de lucrări) şi avizează acordarea funcţiilor didactice de 
conferenţiar şi profesor;   
      j) aprobă cadrele didactice asociate şi avizează cererile de acor-
dare a titlului de profesor consultant şi cererile de prelungire a activi-
tăţii peste vârsta de pensionare; 
      k) avizează statele de funcţii şi personal didactic elaborate de 
către catedre;  
      l) avizează propunerile de conducători de doctorat;  
     m) fundamentează şi avizează cifrele de şcolarizare; 
      n) propune condiţiile specifice de admitere la toate nivelurile de 
studii, organizează concursurile de admitere; 
      o) stabileşte criteriile şi condiţiile de înscriere la a doua specia-
lizare a absolvenţilor cu diplomă de licenţă;    
      p) stabileşte criteriile specifice pentru transferul interuniversitar al 
studenţilor şi avizează cererile de transfer; 
      q) analizează şi avizează cererile de recunoaştere sau de echivala-
re a creditelor, a certificatelor şi a diplomelor de studii; 
      r) stabileşte lista studenţilor care beneficiază de burse şi de alte 
forme de sprijin; 
      s) organizează alegerile organismelor de conducere din facultate, 
în conformitate cu prevederile Cartei şi ale Regulamentului privind 
alegerile academice; 
      t) aprobă organizarea unor manifestări ştiinţifice, la nivelul cate-
drelor sau al facultăţilor; 
      u) utilizează resursele materiale şi financiare puse la dispoziţia 
facultăţii, cu respectarea prevederilor legale; 
      v) iniţiază, cu aprobarea Biroului Senatului, activităţi aducătoare 
de venituri; 
      w) avizează multiplicarea materialelor didactice propuse de cate-
dre în Tipografia Universităţii; 
      x) stabileşte, cu aprobarea Senatului sau a Biroului Senatului, 
acorduri de colaborare cu instituţii din ţară sau din străinătate. 
      y) validează alegerile şefilor de catedră, de departament şi ai 
unităţilor de cercetare, aleşi de catedre sau unităţi de cercetare şi 
poate decide neconfirmarea sau suspendarea din funcţie a şefilor de 
catedră, de departament, de unităţi de cercetare, precum şi a decanului 
şi prodecanilor, în condiţiile stabilite. 
      z) stabileşte direcţiile de cercetare ale facultăţii. 
     (2) Atribuţiile Consiliului facultăţii nu pot fi delegate altei struc-
turi sau funcţii de conducere. 

 

ARTICOLUL 73 
 

Cvorumul  
şi adoptarea 

      (1) Consiliul ia decizii numai dacă se întrunesc cel puţin două 
treimi din numărul membrilor.  
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deciziilor       (2) Deciziile se iau cu majoritatea voturilor celor prezenţi.   
      (3) La adoptarea deciziilor referitoare la ocuparea posturilor di-
dactice şi de cercetare participă numai cadrele didactice. În acest caz, 
nu este valabil votul prin delegaţie sau cel transmis ulterior şedinţei.  

 

ARTICOLUL 74 
 

Conducerea 
Consiliului 

      Consiliul este condus, după caz, de decanul facultăţii, sau de 
directorul departamentului. În absenţa decanului sau a directorului, 
Consiliul este condus de un membru al Biroului consiliului. 

 
ARTICOLUL 75 

 

Pierderea  
calităţii de 
membru al 
Consiliului 

      În cazul în care un membru al Consiliului demisionează sau 
lipseşte nemotivat la mai mult de trei şedinţe într-un an universitar, se 
propune colectivului care l-a desemnat retragerea calităţii şi înlocui-
rea sa cu un alt reprezentant. 

 

ARTICOLUL 76 
 

Convocarea 
Consiliului 

     (1) Convocarea Consiliului poate fi făcută de către decan sau, 
respectiv, de director, precum şi printr-o solicitare scrisă a cel puţin 
jumătate din membrii săi.  
     (2) Ordinea de zi a reuniunilor ordinare se anunţă în prealabil 
membrilor consiliului cu cel puţin şapte zile înainte de data şedinţei. 

 
Secţiunea a 10-a 

Biroul Consiliului facult ăţii/departamentului  
 

ARTICOLUL 77 
 

Componenţa       (1) Biroul Consiliului  este alcătuit din decan (director),  prode-
cani, secretar ştiinţific şi reprezentantul studenţilor. 
      (2) Pentru probleme speciale, vor fi invitaţi şefii de catedră şi 
reprezentantul sindicatului din facultate.  

 

ARTICOLUL 78 
 

Atribu ţii       Biroul Consiliului are următoarele atribuţii :  
      a) conduce activitatea curentă a facultăţii/departamentului; 
      b) asigură desfăşurarea normală a procesului de învăţământ; 
      c) răspunde de asigurarea bazei logistice necesare procesului de 
învăţământ şi de cercetare;  
      d) aprobă documentele primare ale catedrelor;  
      e) aprobă bursele şi gratificaţiile;  
      f) coordonează activitatea de elaborare a programelor orare; 
      g) redactează, în luna ianuarie a fiecărui an, raportul privind acti-
vitatea didactico-ştiinţifică din anul anterior;  
      h) redactează, anual, volumul de prezentare a programelor anilor 
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de studii şi, la doi ani, o broşură de prezentare a facultăţii/ departa-
mentului; 
      i) coordonează activitatea de editare a seriei de profil a «Analelor 
Universităţii» şi a volumelor manifestărilor ştiinţifice. 

 
Secţiunea a 11-a 

Colegiul academic al facultăţii 
 

ARTICOLUL 79 
 
Componenţa          Colegiul academic al facultăţii este un organism consultativ 

format din profesorii şi conferenţiarii facultăţii.  
Preşedintele Colegiului este Decanul facultăţii. 

 
ARTICOLUL 80 

 
Convocare       (1) Colegiul se convoacă la iniţiativa decanului sau a cel puţin o 

treime din membrii săi. 
    (2) Colegiul academic al facultăţii se întruneşte în şedinţe ordinare cel 
puţin o dată pe an şi în şedinţe extraordinare ori de câte ori este nevoie. 

 
ARTICOLUL 81 

 
Atribu ţii       Colegiul academic are următoarele atribuţii:  

      a) analizează strategia generală a facultăţii pentru următorii ani; 
      b) avizează Regulamentul de funcţionare a facultăţii şi face 
recomandări de modificare sau completare; 
      c) discută planurile de învăţământ şi propunerile de modificare a 
Statutului Personalului Didactic şi a Legii Învăţământului. 

 

 
Secţiunea a 12-a 

             Decanul, Prodecanii şi Secretarul ştiin ţific al facultăţii 
 

ARTICOLUL 82 
 
Decanul       (1) Decanul reprezintă Facultatea în raporturile cu Universitatea, 

fiind preşedinte al Consiliului facultăţii şi membru de drept al 
Senatului Universităţii. 
      (2) Decanul coordonează activitatea Biroului Consiliului facultă-
ţii, prezidează Consiliul facultăţii şi acţionează pentru aplicarea 
hotărârilor acestuia; propune înmatricularea, exmatricularea şi trans-
ferul studenţilor facultăţii; semnează acordurile încheiate cu alte 
facultăţi, foile matricole, diplomele şi atestatele. 
      (3) Decanul răspunde de activitatea facultăţii în faţa Senatului. 
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ARTICOLUL 83 
 

Prodecanii  
 

      (1) Prodecanii coordonează domeniile din activitatea adminis-
traţiei facultăţii şi comisiile de specialitate ale Consiliului facultăţii. 
Ei asigură conducerea curentă în diferite domenii din activitatea 
facultăţii, coordonează serviciul administrativ, realizează legătura cu 
catedrele în domeniile ce le au în competenţă. 
      (2) Prodecanii pot suplini decanul, cu avizul acestuia, în raportu-
rile cu Universitatea, cu alte facultăţi, instituţii sau organisme. 

 
ARTICOLUL 84 

 

Secretarul 
ştiinţific al 
facultăţii
  
 

      Secretarul ştiinţific al facultăţii are următoarele atribuţii: 
      a) pregăteşte şedinţele Consiliului facultăţii;  
      b) supune dezbaterii Consiliului propunerile catedrelor, departa-
mentelor, unităţilor de cercetare sau ale serviciului administrativ;  
      c) verifică respectarea reglementărilor în hotărârile catedrelor, 
departamentelor, unităţilor de cercetare, înaintate Consiliului 
facultăţii;    
      d) asigură desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor 
didactice, asigură distribuirea materialelor privind cercetarea ştiinţifi-
că, ţine evidenţa contractelor de cercetare, coordonează Comisia pen-
tru organizarea manifestărilor ştiinţifice, se ocupă de editarea broşuri-
lor şi a materialelor de prezentare a facultăţii, înaintează propunerile 
Consiliului facultăţii la Senatul Universităţii şi Rectorat şi transmite 
hotărârile Consiliului facultăţii catedrelor şi unităţilor de cercetare. 

 
Secţiunea a 13-a 

       Directorul de departament şi şeful de catedră 
 

ARTICOLUL 85 
 

Directorul de 
departament 
 

     (1) Directorul de departament are următoarele atribuţii: 
      a) contractează teme de cercetare ştiinţifică;  
      b) face demersuri pentru modernizarea logisticii necesare cerce-
tării;  
      c) editează buletine ştiinţifice şi alte publicaţii;  
      d) propune înfiinţarea unor unităţi de cercetare;  
      e) elaborează, în luna decembrie a fiecărui an, raportul ştiinţific 
care se analizează în Consiliul facultăţii şi în Senat până la 31 ianua-
rie, anul următor. 
      (2) Directorul Departamentului care coordonează şi activităţi di-
dactice răspunde de îndrumarea procesului de învăţământ, îndeplinind 
atribuţiile şefilor de catedră. Ca preşedinte al Consiliului departa-
mentului, conduce activitatea acestuia şi este delegat să-l reprezinte în 
Senatul Universităţii. 
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ARTICOLUL 86 
 
Şeful  
de catedră 
 

     Şeful de catedră are următoarele atribuţii:  
     a) propune planuri de învăţământ şi programe de studii; 
     b) elaborează statele de funcţiuni;  
     c) conduce activitatea didactică la disciplinele catedrei;  
     d) asigură derularea temelor de cercetare;  
     e) coordonează programele şi convenţiile de cooperare; 
     f) propune scoaterea la concurs a posturilor didactice;  
     g) stabileşte posturile vacante în regim de plata cu ora sau cumul; 
     h) organizează susţinerea referatelor de doctorat. 

 
 

CAPITOLUL  V 
ORGANIZAREA STUDIILOR 

 

     Secţiunea 1 
Dispoziţii generale 

 
      ARTICOLUL 87 

 

Structura 
învăţământului 

      (1) În Universitatea din Craiova, învăţământul universitar are 
caracter deschis şi se organizează pe trei cicluri.  
      (2) Învăţământul postuniversitar se realizează prin studii acade-
mice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare şi cursuri 
de perfecţionare postuniversitare, conform Legii Învăţământului. 

 

ARTICOLUL 88 
 

Durata  
studiilor  
de bază 

      (1) Începând cu anul universitar 2005/2006, studiile universitare 
de bază sunt concepute pe domenii, specializări şi forme de 
învăţământ. 
      (2) Durata ciclurilor de studii pe domenii şi specializări se 
stabileşte de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, la propu-
nerea Senatului Universitar şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului. 
      (3) Durata studiilor la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă şi 
la forma de învăţământ la distanţă este aceeaşi cu cea de la forma de 
învăţământ cursuri de zi. 

 

ARTICOLUL 89 
 

Gratuitatea       Pentru toate formele, învăţământul este gratuit, în limita cifrei de 
şcolarizare aprobată de guvern, conform legii. 
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ARTICOLUL 90 
 

Perceperea 
taxelor 

(1) În Universitatea din Craiova, se percep taxe pentru şco-
larizare, pentru depăşirea duratei de studii prevăzută de lege, pentru 
admiteri, înmatriculări, reînmatriculări, pentru repetarea examenelor, 
pentru  recuperarea unor obligaţii didactice neefectuate conform pla-
nificării, pentru forme de verificare care depăşesc prevederile 
planurilor de învăţământ. De asemenea, se pot percepe taxe şi pentru 
activităţi neincluse în planul de învăţământ, conform metodologiei 
aprobate de Senatul universităţii. 
      (2) Absolvenţii cu diplomă pot urma o a doua specializare, în 
regim cu taxă. 
      (3) Cuantumul taxelor se aprobă de Senatul universităţii, la 
propunerea facultăţilor. 

 

ARTICOLUL 91 
 
Cetăţenii  
străini 

      (1) În Universitatea din Craiova, pot fi înscrişi la studii cetăţenii 
străini, în conformitate cu prevederile legale. 
      (2) Cetăţenii străini plătesc taxe de şcolarizare stabilite prin 
hotărâre de guvern/Senat, cu excepţia celor care beneficiază de burse 
sau alte forme de sprijin din partea statului român. 

 

Secţiunea a 2-a 
Ciclul I – studii universitare de licenţă 

 

ARTICOLUL 92 
Admiterea în  
ciclul I – studii 
universitare de 
licenţă 

     (1) Studiile universitare de licenţă corespund unui număr cuprins 
între minimum 180 şi maximum 240 de credite de studiu transfera-
bile, conform Sistemului European de Credite de Studiu Transferabile 
(ECTS). 
     (2) Creditele de studiu transferabile sunt valori numerice alocate 
unor unităţi de cursuri şi altor activităţi didactice. Prin creditele de 
studiu transferabile se apreciază, în medie, cantitatea de muncă, sub 
toate aspectele ei, efectuată de student pentru însuşirea unei disci-
pline. 
     (3) Studiile universitare de licenţă asigură un nivel de calificare 
adecvat exercitării unei profesii în vederea inserţiei pe piaţa forţei de 
muncă, prin cunoştinţe generale şi de specialitate corespunzătoare. 
     (4) În cadrul studiilor universitare de licenţă este obligatorie 
efectuarea unor stagii de practică. 
     (5) Admiterea la studii se face prin concurs. 
     (6) Condiţiile de admitere, reţeaua şi cifrele de şcolarizare se fac 
publice cu cel puţin şase luni înainte de începerea anului universitar. 
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      (7)  La concursul de admitere, se pot înscrie absolvenţii de liceu cu 
diplomă de bacalaureat sau echivalenta acesteia.  
     (8) Absolvenţii de liceu din loturile olimpice naţionale, cu distinc-
ţii la concursuri internaţionale, pot fi declaraţi admişi fără concurs, 
potrivit legii.   
     (9) Concursul de admitere se organizează pe domenii. La nivelul 
facultăţilor, repartizarea candidaţilor pe domenii se efectuează pe 
baza opţiunilor din fişa de înscriere şi în ordinea descrescătoare a 
mediilor obţinute la concurs. 
    (10) Elementele specifice admiterii în Universitatea din Craiova 
sunt prezentate în Regulamentul concursului de admitere, care face 
parte integrantă din Carta Universităţii. 

 

ARTICOLUL 93 
 

Finalizarea     
 studiilor  
universitare 
de licenţă 

      (1) Studiile universitare de licenţă se încheie cu examen de licen-
ţă organizat pe baza criteriilor stabilite de Ministerul Educaţiei, Cer-
cetării şi Inovării şi a metodologiei aprobate de Senatul Universităţii. 
      (2) Absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de licenţă îşi 
pot exercita profesia, conform competenţelor şi drepturilor cores-
punzătoare diplomei dobândite sau pot continua studiile universitare 
prin masterat.    
       (3) Studiile universitare de licenţă presupun absolvirea, prin cali-
ficative corespunzătoare, a tuturor disciplinelor prevăzute în curricu-
lum-ul specializării şi promovarea examenului de finalizare a studii-
lor universitare de licenţă. Rezultatele examenelor promovate de 
student se înscriu în foaia matricolă/suplimentul la diplomă. 
       (4) Examenul de licenţă se organizează în două sesiuni pentru 
fiecare promoţie. 

 

ARTICOLUL 94 
 

 Nepromovarea 
 examenului  
 de finalizare   
a  studiilor 
universitare 

      (1) Absolvenţii care nu au promovat examenul primesc, la 
cerere, un certificat şi copie de pe foaia matricolă/suplimentul la 
diplomă.  
      (2) Ei mai pot susţine examenul de finalizare a studiilor în 
oricare altă sesiune, cu acoperirea cheltuielilor de examinare stabi-
lite de Senatul Universităţii din Craiova.  

 

ARTICOLUL 95 
 

Studenţii  
care optează 
pentru 
profesiunea 
didactică 

      (1) Studenţii şi absolvenţii care optează pentru profesiunea 
didactică au obligaţia să absolve cursurile organizate de Departa-
mentul pentru pregătirea personalului didactic, conform prevederilor 
legale. 
      (2) Absolvenţilor li se eliberează certificate de absolvire, pe baza 
cărora sunt abilitaţi să funcţioneze în calitate de cadre didactice. 
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ARTICOLUL 96 
 

Continuarea 
studiilor 

      (1) Absolvenţii cu diplomă de învăţământ superior de scurtă 
durată, pot continua studiile, pentru a obţine licenţă în cadrul ciclului 
I - studii universitare de licenţă, în cadrul domeniului studiat iniţial 
sau apropiat, în limita locurilor disponibile stabilite de Senat. 
Criteriile de admitere şi taxele de şcolarizare se stabilesc de facultate, 
în conformitate cu prevederile Cartei şi ale Regulamentului de 
activitate profesională a studenţilor. 
      (2) Candidaţii admişi vor susţine examene de diferenţă stabilite de 
consiliile facultăţilor şi vor fi înscrişi în anul de studiu corespunzător 
examenelor recunoscute şi celor promovate. 

 

Secţiunea a 3-a 
Ciclul II – studii universitare de masterat 

 

ARTICOLUL 97 
 

Studiile  
universitare 
de masterat 

      (1) Studiile universitare de masterat integrează mai multe 
domenii, având rolul de a extinde competenţele în aceste domenii. Ele 
se pot organiza şi în cadrul cooperării internaţionale ale specializă-
rilor şi facultăţilor, astfel încât calificarea obţinută de absolvenţi să fie 
recunoscută internaţional. 
      (2) În cadrul studiilor universitare de masterat pot preda numai 
cadre didactice care au titlul ştiinţific de doctor. 

 

ARTICOLUL 98 
 

Organizarea 
studiilor 
universitare 
de masterat 

      (1) Studiile universitare de masterat asigură aprofundarea în do-
meniul studiilor de licenţă sau într-un domeniu apropiat, dezvoltarea 
capacităţilor de cercetare ştiinţifică şi constituie o bază pregătitoare 
obligatorie pentru studiile universitare de doctorat. 
      (2) Studiile universitare de masterat se organizează, de regulă, la 
învăţământul de zi. Admiterea în ciclul de studii universitare de mas-
terat este condiţionată de obţinerea diplomei de finalizarea studiilor 
universitare de licenţă, indiferent de profil sau specializare. 
      (3) Studiile de masterat au durata normală de 1-2 ani şi presupun 
un număr de 60 de credite de studiu transferabile pentru un an de 
studiu. 
      (4) Studiile de masterat cumulează un număr de credite cuprins, 
de regulă, între 90 şi 120. 
      (5) Durata totală cumulată a ciclului I – studii universitare de 
licenţă şi a ciclului II – studii universitare de masterat trebuie să 
corespundă obţinerii a cel puţin 300 de credite de studiu transferabile. 
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ARTICOLUL 99 
 

Finalizarea 
studiilor de 
masterat 

      (1) Masteratul se încheie cu susţinerea unei disertaţii. 
      (2) Absolvenţii care au promovat disertaţia primesc diplomă de 
master. 

 

Secţiunea a 4-a 
Ciclul III – Studii universitare de doctorat 

 

ARTICOLUL 100 
 

Organizarea 
ciclului de 
studii 
universitare 
de doctorat 

      (1) Durata ciclului de studii universitare de doctorat este, de re-
gulă, de 3 ani. În situaţii speciale, durata poate fi prelungită cu 1-2 
ani, în condiţiile prevăzute de lege. 
      (2) Durata desfăşurării stagiului de doctorat se prelungeşte în caz 
de întrerupere, corespunzător cu perioadele cumulate ale întreruperi-
lor aprobate de conducerea IOSUD.  
      (3) Doctoratul se desfăşoară pe baza unui contract de studii 
încheiat, conform legii. 
      (4) Doctoratul se desfăşoară în limba română sau într-o limbă de 
circulaţie internaţională, conform legii. 
      (5) Programul de pregătire universitară avansată se desfăşoară pe 
baza planului de învăţământ aprobat de Senatul universităţii. 

 

ARTICOLUL 101 
 
Concursul 
de admitere 

     (1) Admiterea candidaţilor la studii universitare de doctorat, indi-
ferent de forma de învăţământ în care se organizează, se face prin 
concurs organizat anual, de regulă înainte de începutul anului univer-
sitar.  
     (2) Pot participa la concursul de admitere absolvenţii cu diplomă 
ai învăţământului universitar de lungă durată (conform cu Legea 
84/1995), precum şi absolvenţii cu diplomă de master (conform cu 
Legea 288/2004), cu media anilor de studii universitare de cel puţin 8 
(opt), care posedă certificat de atestare pentru cunoaşterea unei limbi 
străine de largă circulaţie. 
     (3) Senatul Universităţii repartizează locurile pentru concursul de 
admitere la doctorat pentru fiecare specializare, pe cele două forme de 
organizare (cu frecvenţă şi fără frecvenţă). 
     (4) Locurile de concurs pentru fiecare specializare şi conducător 
ştiinţific de doctorat, pe forme de organizare, cu sau fără frecvenţă, se 
propun Senatului de către Consiliul facultăţii, la solicitarea conducă-
torilor ştiinţifici.  
     (5) Cu cel puţin două luni înainte de data concursului se anunţă, 
prin afişare, locurile pe specializări şi forme de organizare, precum şi 
tematica şi condiţiile de înscriere a candidaţilor.  
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      (6) Tematica de concurs se aprobă de Consiliul facultăţii la pro-
punerea conducătorului ştiinţific. 

 
ARTICOLUL 102 

 

Modul  
de admitere 

      (1) Admiterea la doctorat se face conform legii, în limita locu-
rilor aprobate, în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute la 
concursul de admitere. 
      (2) Media minimă de admitere este 8,00.  
      (3) Candidaţii admişi la doctorat sunt înmatriculaţi prin Decizia 
Rectorului Universităţii. 

 

ARTICOLUL 103 
 

Planul  tezei  
şi planul 
individual  
de pregătire 

      (1) În termen de o lună de la începerea stagiului de pregătire, 
doctorandul şi conducătorul ştiinţific stabilesc Programul individual 
de pregătire avansată.  
      (2) Ulterior finalizării Programului individual de pregătire 
avansată, se susţine Proiectul de cercetare, se stabilesc titlul tezei de 
doctorat şi Programul individual de cercetare. 

 

 

ARTICOLUL 104 
 

Diploma  
de doctor 

      Titlul ştiinţific de doctor se acordă de către universitate şi se con-
firmă de Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi 
Certificatelor Universitare. Pe baza ordinului Ministrului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării, Universitatea din Craiova eliberează diploma de 
doctor. 

 

Secţiunea a 5-a 
Învăţământ postuniversitar 

 

ARTICOLUL 105 
 

Admiterea în  
învăţământul      
postuniversitar 

      (1) Admiterea în învăţământul postuniversitar se face pe baza 
criteriilor generale aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării şi a criteriilor specifice aprobate de Senatul universităţii. 
      (2) Numărul locurilor pentru învăţământul postuniversitar se 
stabileşte de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, pentru cele 
finanţate de la bugetul de stat, şi de Senat, pentru cele susţinute prin 
taxe sau prin alte surse extrabugetare. 

 

ARTICOLUL 106 
 

Şcolile  
de studii 
academice 
postuniver-
sitare 

      (1) Şcolile de studii academice postuniversitare,organizate ca ins-
tituţii independente în cadrul universităţii, oferă programe de pregăti-
re cu durata de 2-4 semestre, la forma de învăţământ de zi sau cu frec-
venţă redusă, în vederea extinderii şi perfecţionării pregătirii atestate 
prin diploma de studii universitare de lungă durată.  
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      (2) Studiile se finalizează cu susţinerea unei disertaţii.  
      (3) Absolvenţii primesc diploma de studii academice postuni-
versitare. 

 

ARTICOLUL 107 
 

Şcolile post-
universitare 
de specializare 

      (1) Studiile postuniversitare de specializare pot fi urmate de 
absolvenţii cu diplomă obţinută la finalizarea studiilor de lungă 
durată. Durata studiilor, curriculum-ul şi modalitatea de finalizare se 
aprobă de Senatul universităţii. 
      (2) Absolvenţii primesc diploma de specializare corespunzătoare. 

 

ARTICOLUL 108 
 

Cursurile 
postuniversitare 
de  perfecţionare 

      (1) Cursurile postuniversitare de perfecţionare pot fi urmate de 
absolvenţii cu diplomă ai învăţământului universitar de scurtă sau de 
lungă durată. Durata cursurilor, programul de pregătire şi modalitatea 
de finalizare a studiilor se aprobă de Senatul universităţii.  
      (2) Absolvenţii primesc certificat de absolvire. 

 

ARTICOLUL 109 
 

Programe  
de conversie 
profesională 

      (1) Universitatea din Craiova organizează şi desfăşoară programe 
de conversie profesională la nivel universitar şi postuniversitar, cu 
durata de cel puţin un an şi jumătate. 
      (2) Programele, aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării, se finalizează cu examen de absolvire. Absolvenţii obţin 
diplomă care le dă dreptul de a profesa în noua specializare. 

 

ARTICOLUL 110 
 

Cursurile  
de vară 

      (1) Cursurile de vară încheiate cu examene dau dreptul la obţine-
rea unui atestat.  
      (2) Toţi participanţii primesc un certificat de participare. 

 

ARTICOLUL 111 
 

Atestate   de  
competenţă 
lingvistică 

      (1) Cursurile intensive de limbi străine şi de limba română ca 
limbă străină încheiate cu aplicarea de teste recunoscute internaţional 
dau dreptul la obţinerea unui atestat. 
      (2) Catedrele de limbi străine şi de limba română pot acorda 
atestate de competenţă lingvistică. 
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Secţiunea a 6-a 
Acordarea titlului de Doctor Honoris Causa 

 

      ARTICOLUL 112 
 

Condiţiile  
şi procedura  
de acordare  
a titlului 

      (1) Titlul de Doctor Honoris Causa al Universităţii din Craiova se 
poate acorda unor personalităţi consacrate din domeniile ştiinţei şi 
culturii, cetăţeni români sau străini, care s-au distins prin realizări 
deosebite.  
      (2) Titlul este acordat de Senat, în prezenţa Rectorului, cu două 
treimi din voturi, pe baza unei solicitări nominale, în scris, din partea 
Consiliului facultăţii. Solicitarea facultăţii  trebuie să fie însoţită de 
propunerea scrisă din partea unei comisii, de procesul-verbal al şedin-
ţei Consiliului facultăţii care şi-a însuşit, cu două treimi din voturi, 
recomandarea.  
      (3) Nu pot fi propuse pentru acordarea titlului persoanele care 
ocupă funcţii de demnitate publică în stat, pe perioada exercitării 
funcţiei. 
      (4) După acordarea titlului, persoana căreia i se conferă este infor-
mată asupra deciziei şi invitată să ia parte la ceremonia decernării. 

 
 

Secţiunea a 7-a 
Pregătirea pedagogică 

 

ARTICOLUL 113 
 
Departamentul 
pentru 
pregătirea 
personalului 
didactic 

      (1) Pregătirea psiho-pedagogică, metodică şi de practică pedago-
gică a studenţilor şi absolvenţilor de învăţământ superior care optează 
pentru profesiunea de cadru didactic în învăţământul preuniversitar 
sau universitar este asigurată de Departamentul pentru pregătirea per-
sonalului didactic (DPPD). 
      (2) Departamentul este subordonat Senatului Universităţii şi 
funcţionează în conformitate cu prevederile Legii Învăţământului, ale 
prezentei Carte şi ale propriului regulament. 

 
ARTICOLUL 114 

 
Obiectivele        Departamentul are următoarele obiective: 

      a) realizarea programului de pregătire profesională şi metodică 
stabilit prin Legea Învăţământului; 
      b) coordonarea unitară a activităţilor privind concepţia, conţinutul 
şi metodologia specifică pregătirii în profesia de cadru didactic; 
      c) implementarea soluţiilor de modernizare a învăţământului şi de 
sprijinire a reformei acestuia; 
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       d) organizarea activităţilor de perfecţionare a pregătirii de spe-
cialitate, psiho-pedagogice şi metodice a cadrelor didactice din 
învăţământul preuniversitar; 
      e) promovarea cercetării ştiinţifice fundamentale şi aplicative în 
domeniu. 

 
 

ARTICOLUL 115 
 
Componenţa          Departamentul este format din personal didactic (psihologi, 

pedagogi şi metodişti de diferite specialităţi), personal auxiliar şi 
administrativ şi este condus de un director ales de colectivul departa-
mentului şi validat de Senatul Universităţii.      

 
ARTICOLUL 116 

 
Planurile  
de  învăţământ 

      (1) Departamentul are planuri de învăţământ distincte care cu-
prind discipline de pregătire teoretică şi practică în domeniile peda-
gogiei, psihologiei, logicii, sociologiei şi metodicii de specialitate. 
      (2) Pregătirea studenţilor se realizează în regimul activităţilor 
didactice opţionale. 

 
Secţiunea a 8-a 

Formarea continuă 
 

ARTICOLUL 117 
 
Obiective      Formarea continuă este una dintre preocupările importante ale 

Universităţii. Obiectivele formării continue sunt:   
      a) perfecţionarea profesională în direcţii care asigură moderni-
zarea societăţii noastre (economice, sociale, culturale, ştiinţifice);  
      b) asigurarea unui nivel profesional în concordanţă cu ritmul 
actual de dezvoltare a ştiinţei şi culturii. Formarea continuă poate fi 
organizată la nivelul facultăţilor, al departamentelor şi al catedrelor. 

 
ARTICOLUL 118 

 

Coordonarea       Formarea continuă este coordonată de Departamentul de formare 
continuă şi legătură cu mediul socio-economic şi cultural, care 
organizează şi realizează activităţi specifice pe baza unui regulament 
propriu. Conducerea departamentului este asigurată de un director 
desemnat de Biroul Senatului şi de directori executivi pe specializări, 
desemnaţi de Consiliile facultăţilor. 
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Secţiunea a 9-a 

Învăţământul la distanţă/cu frecvenţă redusă 
 

ARTICOLUL 119 
 

Departamentul 
pentru 
coordonarea 
învăţământului  
la distanţă 

      (1) Coordonarea învăţământului la distanţă şi a celui cu frecvenţă 
redusă este realizată de un departament (DID-IFR), condus de un 
director numit de Senat. 
      (2) Departamentul are ca obiectiv instruirea persoanelor adulte 
într-un sistem flexibil, fără scoaterea lor din activitatea profesională 
pe care o desfăşoară în mod obişnuit.  

 

ARTICOLUL 120 
 

Principiile 
autofinanţării 

       Învăţământul la distanţă se desfăşoară pe baza principiului auto-
finanţării. Din taxe se acoperă cheltuielile legate de distribuirea 
materialelor didactice (cărţi, cursuri, caiete de lucrări, benzi magneti-
ce, filme video etc.), amortizarea dotărilor tehnice şi de altă natură, 
chiriile, retribuţia personalului didactic şi auxiliar, deplasările. 

 

ARTICOLUL 121 
 

Planurile   de  
învăţământ 

      Planurile de învăţământ ale specializărilor se stabilesc conform 
procedurii legale.  

 
 

Secţiunea a 10-a 
                                    Programele de învăţământ 

 

ARTICOLUL 122 
 

Structura 
programelor  
de  
învăţământ 

      (1) Programele de învăţământ cuprind discipline obligatorii, dis-
cipline opţionale şi discipline facultative. 
      (2) Disciplinele obligatorii au în vedere acumularea de către stu-
denţi a cunoştinţelor de bază specifice domeniului. 
      (3) Disciplinele opţionale vizează aprofundarea unor direcţii 
particulare, precum şi specializarea studenţilor. Ca atare, acestea sunt 
corelate cu activitatea de cercetare. 
     (4) Disciplinele facultative urmăresc lărgirea orizontului de 
cunoaştere a studenţilor, angajând domenii complementare. 

 

ARTICOLUL 123 
 

Limitele 
planului de 
învăţământ 

      Planul de învăţământ nu poate depăşi limita de ore obligatorii săp-
tămânal, pentru o singură specializare, stabilită prin standardele 
naţionale.   
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ARTICOLUL 124 

 

Specializări 
secundare 

      Studenţii pot urma, alături de specializarea principală, specializări 
secundare, în condiţiile stabilite de  consiliile facultăţilor. 

 

ARTICOLUL 125 
 
Credite 
transferabile 

      Universitatea aplică Sistemul European de Credite Transferabile 
(ECTS). 

 

ARTICOLUL 126 
 

Programe  
de pregătire 

      Fiecare facultate îşi stabileşte anual programele de pregătire 
pentru studiile universitare de masterat în domeniile în care cercetarea 
ştiinţifică proprie a condus la rezultate relevante.  

 
 
 

CAPITOLUL  VI 
                  RESURSELE UMANE ALE UNIVERSITĂŢII 

 
                                                  Secţiunea 1 
                                            Personalul didactic 

 
ARTICOLUL 127 

 
Componenţa 
resurselor  
umane 

      Resursele umane ale Universităţii sunt constituite din personal 
didactic de bază, personal didactic asociat, cercetători, personal 
didactic auxiliar, personal administrativ şi studenţi. 

 
ARTICOLUL 128 

 
Activitatea 
personalului 
didactic 

      Activitatea personalului didactic se concretizează în principal, 
prin ore de predare (curs) şi ore de seminarizare, aplicaţii practice şi 
cercetare ştiinţifică. 

 
  ARTICOLUL 129 

 
Componenţa  
personalului 
didactic  
de bază 

      Personalul didactic de bază îşi exercită atribuţiile conform unei 
norme stabilite prin Statutul personalului didactic şi este format din 
preparatori, asistenţi, lectori (şefi de lucrări), conferenţiari şi profesori 
în învăţământul superior. 
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     ARTICOLUL 130 
 
Preparatorul 
universitar 

      Preparatorul universitar este angajat prin concurs, din rândul 
ultimelor trei promoţii de absolvenţi ai instituţiilor acreditate de 
învăţământ superior. El trebuie să deţină diplomă de finalizare a 
studiilor universitare de lungă durată (conform cu Legea 84/1995) sau 
diplomă de master (conform cu Legea 288/2004), cu o medie minimă 
a anilor de studii universitare stabilită de Consiliul facultăţii, dar nu 
mai mică de 8,00. 

 
    ARTICOLUL 131 

 

Asistentul 
universitar 

       (1) Asistentul universitar este angajat prin concurs, din rândul 
absolvenţilor instituţiilor acreditate de învăţământ superior. El trebuie 
să deţină diplomă de finalizare a studiilor universitare de lungă durată 
(conform cu Legea 84/1995) sau diplomă de master (conform cu 
Legea 288/2004), cu o medie minimă a anilor de studii universitare 
stabilită de Consiliul facultăţii, dar nu mai mică de 8,00.  
       (2) În momentul înscrierii la concursul pentru ocuparea postului 
de asistent universitar, candidatul trebuie să corespundă condiţiilor de 
vechime prevăzute în Statutul personalului didactic şi în 
Regulamentul pentru ocuparea posturilor didactice. 

 
 

ARTICOLUL 132 
 

Lectorul 
universitar 
(şeful de 
lucrări) 

      Lectorul (şeful de lucrări) este angajat prin concurs din rândul 
asistenţilor universitari, al cercetătorilor şi specialiştilor în domeniu şi 
este doctor sau doctorand. Condiţiile pentru ocuparea unui post de 
lector (şef lucrări) sunt prevăzute în Statutul Personalului Didactic şi 
în Regulamentul pentru ocuparea posturilor didactice. 

 
ARTICOLUL 133 

 

 

Conferenţiarul 
universitar 
 
 
 
 
 
 

      (1) Conferenţiarul universitar este promovat prin concurs din 
rândul lectorilor universitari (şefilor de lucrări) sau al specialiştilor 
consacraţi în domeniu prin cercetări de prestigiu naţional. Este doctor 
în ştiinţe în specialitatea postului şi are un curriculum ce corespunde 
criteriilor specifice fiecărei specializări, stabilite de Consiliul Naţio-
nal de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare. 
Condiţiile pentru ocuparea postului de conferenţiar sunt prevăzute în 
Statutul Personalului Didactic şi în Regulamentul pentru ocuparea 
posturilor didactice.  
      (2) Poate candida pentru un post de conferenţiar persoana care, 
prin activitatea sa didactică şi ştiinţifică din ultimii 5 ani, a îndeplinit 
criteriile specifice impuse de standardele naţionale. 
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ARTICOLUL 134 
 

Profesorul 
universitar 
 
 
 
 
 
 
 

      (1) Profesorul reprezintă cea mai înaltă funcţie didactică, ocupată 
prin concurs. Este doctor în ştiinţe, a tipărit cursul şi corespunde exi-
genţelor Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi 
Certificatelor Universitare. Condiţiile pentru ocuparea postului de 
profesor universitar sunt prevăzute în Statutul Personalului Didactic 
şi în  Regulamentul pentru ocuparea posturilor didactice. 
      (2) Poate candida pentru un post de profesor universitar persoana 
care, prin activitatea sa didactică şi ştiinţifică din ultimii 5 ani, a 
îndeplinit criteriile specifice impuse de standardele naţionale.  

 

ARTICOLUL 135 
 

Evaluarea 
activităţii 
ştiinţifice a 
profesorilor  
şi conferen-
ţiarilor 
universitari 

      (1) Activitatea ştiinţifică a profesorilor şi conferenţiarilor univer-
sităţii este analizată periodic (la 5 ani) de către Comisia pentru 
învăţământ şi evaluare academică a Senatului.  
      (2) În intervalul prevăzut la alin.(1)  un profesor trebuie să reali-
zeze minimum: 
      a) în domeniul ştiinţelor umaniste şi economice: fie două cărţi, fie 
o carte şi patru lucrări, fie trei lucrări şi patru studii; 
      b) în domeniul ştiinţelor inginereşti şi agricole: fie două cărţi, fie 
o carte şi trei lucrări, fie şase lucrări publicate, fie două brevete de 
invenţie; 
      c) în domeniul ştiinţelor exacte: cinci lucrări publicate în reviste 
sau două cărţi. 
     (3) Pentru conferenţiar, condiţiile minimale sunt: 
      a) în domeniul ştiinţelor umaniste şi economice: o carte şi două 
lucrări ştiinţifice sau două lucrări şi două studii; 
      b) în domeniul ştiinţelor inginereşti şi agricole: fie o carte şi două 
lucrări, fie un brevet de invenţie; 
      c) în domeniul ştiinţelor exacte: trei lucrări în reviste sau o carte şi 
o lucrare. 
     (4) Publicarea trebuie făcută, în cazul cărţilor, în edituri recunos-
cute de Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi 
Certificatelor Universitare şi, în cazul lucrărilor şi studiilor, în reviste 
internaţionale de specialitate, congrese internaţionale, reviste naţio-
nale cu referenţi. 

 

ARTICOLUL 136 
 

Condiţii  
generale  
pentru  
înscrierea  
la concurs 

      (1) Înscrierea la concurs pentru ocuparea unui post didactic de 
conferenţiar şi profesor se poate face după minimum 3 ani de la 
funcţionarea pe postul didactic deţinut anterior.  
      (2) Prestaţia didactică şi ştiinţifică în intervalul prevăzut de 
alin.(1) va fi consemnată distinct în dosarul de concurs şi va constitui 
un criteriu important în aprecierea Senatului. 
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ARTICOLUL 137 
 

Personalul 
didactic 
suplinitor 

      Numirea suplinitorilor se face la propunerea facultăţilor prin 
hotărârea Biroului Senatului pe o perioadă de maximum un an, timp 
în care Universitatea va scoate postul la concurs.  

 

ARTICOLUL 138 
 

Volumul  
maxim de 
activitate 
didactică 

      (1) Pentru a asigura calitatea procesului de învăţământ şi pentru a 
permite desfăşurarea unei activităţi de cercetare ştiinţifică de înalt 
nivel, un cadru didactic poate acoperi un volum maxim de activitate 
didactică, echivalent cu o normă didactică şi un cumul.  
      (2) În mod excepţional, cu aprobarea Biroului Senatului la 
propunerea Consiliului facultăţii, aceste sarcini pot fi completate dacă 
ele sunt asociate unor specializări de profil şi facultatea nu găseşte 
alte posibilităţi de organizare pe plan local. 
      (3) Cadrele didactice titulare ale universităţii nu pot depăşi 3 
norme didactice, prin activităţile efectuate. 

 

ARTICOLUL 139 
 

Personalul 
didactic  
asociat 

       Consiliul facultăţii propune personal didactic asociat dintre 
specialiştii din producţie sau cercetare în efectuarea activităţilor di-
dactice. Senatul aprobă numirea lor, în condiţiile în care se asigură 
finanţarea posturilor şi sunt satisfăcute criteriile profesionale ale 
acestora.  

 

ARTICOLUL 140 
 

Menţinerea   
în  activitate   
a  cadrelor 
didactice 
pensionate 

       Profesorii universitari pensionaţi, care s-au remarcat la nivel 
naţional şi internaţional, pot fi menţinuţi în activitate, conform celor 
precizate în Regulamentul de ocupare a posturilor didactice, la 
recomandarea Consiliului facultăţii şi cu aprobarea Senatului 
universitar. 

 

ARTICOLUL 141 
 

Conducătorul  
de doctorat 

      (1) Conducătorul de doctorat este profesor universitar sau cerce-
tător ştiinţific cu gradul I, cu lucrări ştiinţifice publicate şi cu presti-
giu ştiinţific naţional şi internaţional.  
      (2) Este numit de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării pe 
baza aprobării Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplome-
lor şi Certificatelor Universitare, la propunerea catedrei, cu avizul 
Consiliului facultăţii şi al Senatului universitar.  
      (3) Conducătorii de doctorat pensionaţi pot continua unele activi-
tăţi didactice şi ştiinţifice ca profesori consultanţi. 
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Secţiunea a 2-a 
                                       Conduita universitară 
 

ARTICOLUL 142 
 
Drepturile       Drepturile personalului didactic sunt următoarele: 

      a) dreptul de a desfăşura activităţi didactice conform unor pro-
grame analitice proprii, aliniate la standardele naţionale şi conţinând 
cele mai noi date ştiinţifice din profil; 
      b) dreptul la perfecţionare şi la dezvoltare profesională; 
      c) dreptul la cercetare ştiinţifică, în orice domeniu considerat 
necesar, cu respectarea normelor deontologice; 
      d) dreptul de a folosi gratuit sursele de informare ştiinţifică din 
patrimoniul universităţii şi din cel al instituţiilor de învăţământ, de 
cultură şi de cercetare din ţară      
      e) dreptul la libera comunicare a rezultatelor cercetării, folosind 
logistica universităţii, precum şi mijloacele acesteia de difuzare şi 
valorificare; 
      f) dreptul de a stabili convenţii şi contracte de cooperare interne şi 
internaţionale, cu asumarea beneficiilor ce revin, conform legii;  
     g) dreptul de a propune standarde de validare a cunoştinţelor; 
     h) dreptul la asistenţă socială, potrivit legii; 
      i) dreptul de a participa la activitatea catedrei sau a departamen-
tului din care face parte; 
      j) dreptul de a alege şi de a fi ales în funcţii de conducere, cu res-
pectarea criteriilor de eligibilitate; 
      k) dreptul de a contesta orice decizie pe cale ierarhică şi la ins-
tanţele judecătoreşti; 
      l) dreptul de a face parte din asociaţii şi organizaţii profesionale, 
culturale, sindicale, naţionale şi internaţionale, precum şi din organi-
zaţii politice legal constituite; 
     m) dreptul la concedii fără plată, pentru specializări sau participări 
la cercetare ştiinţifică în ţară sau în străinătate, conform legii; 
      n) dreptul de a beneficia de acoperirea integrală sau parţială a 
cheltuielilor de deplasare şi de participare la manifestări ştiinţifice or-
ganizate în străinătate, în limita fondurilor alocate de la buget sau din 
fonduri extrabugetare, cu aprobarea Biroului Senatului. 

 
ARTICOLUL 143 

 
Obligaţiile       Obligaţiile personalului didactic sunt următoarele: 

      a) de a acţiona pentru asigurarea ordinii şi disciplinei în spaţiul de 
învăţământ, de a respecta cadrul de activitate stabilit de comunitatea 
universitară; 
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      b) de a nu desfăşura în spaţiul academic activităţi politice sau de 
prozelitism religios; 
      c) de a se conforma normelor vieţii universitare astfel cum decurg 
din Statutul Personalului Didactic şi din prevederile contractului 
colectiv de muncă; 
      d) să fie devotat Universităţii. 

 

ARTICOLUL 144 
 
Incompati-
bilitate 

      (1) Nu pot face parte din aceeaşi structură administrativă (catedră, 
departament) rudele şi afinii de gradul I.  
      (2) Prevederile alineatului 1 nu se aplică în cazurile existente la 
data adoptării cartei. 

 

ARTICOLUL 145 
 
Activitatea 
didactică 
desfăşurată  
în cadrul  
altor  
instituţii de 
învăţământ 

       (1) Prestaţiile de servicii pentru alte instituţii de învăţământ, care 
au specializări acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, se  
pot efectua doar în baza unor convenţii între Universitatea din 
Craiova şi instituţiile solicitatoare, actualizate şi semnate la începutul 
fiecărui an academic. 
      (2) Biroul Senatului aprobă cererile cadrelor didactice titulare 
care solicită să suplinească la cumul sau prin plata cu ora normele 
vacante de la alte instituţii de învăţământ superior. La cererea de 
suplinire, cadrul didactic anexează structura normei din Statul de 
funcţiuni al unităţii care îl solicită. Cererea de suplinire este supusă 
avizării Consiliului facultăţii şi aprobării Biroului Senatului. 

 
 

Secţiunea a 3-a 
Personalul didactic auxiliar 

 
 ARTICOLUL 146 

 

Componenţa 
personalului 
didactic 
auxiliar 

      Personalul didactic auxiliar este format din personalul secretaria-
telor, tehnicieni, laboranţi, subingineri şi personal cu studii superioa-
re, care desfăşoară activităţi în sprijinul procesului didactic, în struc-
tura catedrelor şi a departamentelor. 
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ARTICOLUL 147 
 

Secretarul  şef  
al universităţii 

      (1) Serviciile Rectoratului sunt conduse de Secretarul şef al 
Universităţii.  
      (2) Atribuţiile Secretarului şef al Universităţii sunt următoarele:  
      a) coordonează activitatea secretariatelor din rectorat şi din 
decanate;  
      b) reprezintă Universitatea pe linie de secretariat în relaţiile cu 
serviciile Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării sau cu alte 
instituţii;  
      c) asigură respectarea prevederilor legale în activitatea de 
secretariat; 
      d) asigură Rectorului şi Biroului Senatului documentele şi datele 
necesare luării deciziilor;  
      e) participă la reuniunile Biroului Senatului şi ale Senatului, 
redactează procesele-verbale şi transmite diferitelor compartimente 
sarcini de serviciu din partea Rectorului şi a Biroului Senatului; 
      f) întocmeşte fişe de sarcini pentru personalul compartimentelor 
din subordine;  
      g) supune aprobării Biroului Senatului măsuri menite să îmbună-
tăţească activitatea de secretariat. 

 

ARTICOLUL 148 
 

Secretarul  
şef  al  
facultăţii 

      (1) Secretariatele facultăţilor sunt conduse de secretari şefi. Atri-
buţiile secretarului şef sunt, la nivelul facultăţii, cele pe care le are 
Secretarul şef al Universităţii . Secretarii şefi se confirmă de Consiliile 
facultăţii la începutul mandatului acestora. Efectivul personalului din 
secretariatele facultăţilor este fixat prin norme stabilite de Senat. 
      (2) În secretariatele facultăţilor, se regăsesc problemele repre-
zentate de diviziunile din Secretariatul Rectoratului. Secretarul şef, cu 
aprobarea decanului, repartizează responsabilităţile. 

 
ARTICOLUL 149 

 
Secretarul  
de catedră 

      (1) În funcţie de resursele disponibile, catedrele pot angaja secre-
tari de catedră cu normă completă. Finanţarea acestor posturi se asi-
gură din buget sau din granturi, programe internaţionale, sponsorizări. 
      (2) Secretarul de catedră este subordonat şefului de catedră şi 
secretarului şef al facultăţii. 

 
ARTICOLUL 150 

 
Angajarea 
personalului 
secretariatelor 

      Întregul personal al secretariatelor din Universitate este angajat 
prin concurs, condiţia preliminară pentru toate posturile fiind cunoaş-
terea unei limbi străine şi a utilizării tehnicii de calcul. 
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Secţiunea a 4-a 

Personalul tehnic administrativ 
 

ARTICOLUL 151 
 
Componenţă      (1) Personalul tehnic-administrativ este o componentă a comu-

nităţii universitare care prestează diferite servicii (tehnice, social-
economice, administrative etc.), gestionează sau acordă sprijin şi asis-
tenţă pentru folosirea în condiţii de eficienţă a patrimoniului şi a 
tuturor resurselor de care dispune Universitatea. 
     (2) Personalul tehnic-administrativ este constituit atât din angajaţi 
salarizaţi din bugetul alocat universităţii, cât şi din angajaţi salarizaţi 
din surse extrabugetare. 
      (3) Personalul tehnic-administrativ este încadrat pe posturi de 
muncă într-o catedră, facultate, într-un departament, birou, serviciu 
sau sector. 

 
 

ARTICOLUL 152 
 

Directorul 
general 
adminis-
trativ 
economic 

      (1) Conducerea administrativă este exercitată de Directorul 
general administrativ economic, direct subordonat Rectorului. 
      (2) Directorul general administrativ economic al Universităţii este 
şeful serviciilor tehnico-administrative, financiare, managerul econo-
mic al Universităţii.  
      Are următoarele atribuţii:  
      a) coordonarea activităţii acestor servicii;  
      b) valorificarea, conservarea, dezvoltarea şi îmbogăţirea patrimo-
niului;  
      c) cumularea şi fluidizarea capitalurilor, a investiţiilor; 
      d) echilibrarea bugetului;  
      e) obţinerea unor surse suplimentare de finanţare, investirea şi 
valorificarea lor eficientă;  
      f) conservarea bazei materiale a Universităţii, reparaţii, construc-
ţii, întreţinere şi dezvoltarea parcului propriu de transport;  
      g) rezolvarea problemelor sociale. 
     (3) Este numit de către Senat pe baza unui concurs, pe o perioadă 
de patru ani. El răspunde în faţa Senatului, a Rectorului şi a 
Consiliului de administraţie. 

 
ARTICOLUL 153 

 

Consiliul  
de 
administraţie 

      (1) Consiliul de administraţie al Universităţii este constituit din 
membrii Biroului Senatului, decani, un reprezentant al unităţilor de 
cercetare, şefii serviciilor administrative, tehnice, contabile şi consi-
lierul juridic al instituţiei.  
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      (2) La lucrările Consiliului pot participa, ca invitaţi, reprezentanţi 
ai sindicatelor, ai asociaţiilor studenţeşti, directorul Bibliotecii 
Centrale Universitare şi preşedintele Clubului Sportiv. 
      (3) Consiliul de administraţie asigură administrarea operativă a 
instituţiei. 

 

ARTICOLUL 154 
 

Administratorul 
şef 

      La nivelul fiecărei facultăţi, Directorul general administrativ 
poate delega responsabilităţi şi competenţe unui administrator şef, 
care asistă Decanul în administrarea facultăţii. 

 
ARTICOLUL 155 

 

Structura 
administrativă 

      Structura administrativă, criteriile generale pentru constituirea 
posturilor de muncă şi gruparea acestora pe catedre, departamente, 
facultăţi, birouri şi servicii sau sectoare sunt propuse de Directorul 
general  administrativ  şi aprobate de Senatul Universităţii. 

 

ARTICOLUL 156 
 
Administra ţia  
tehnică a 
Universităţii 

      (1) Structura administrativă, prin componentele sale, formează 
Administraţia tehnică a Universităţii. 
      (2) Administraţia tehnică a Universităţii oferă informaţii şi ra-
poarte sintetice ori de câte ori sunt solicitate de către conducerea aca-
demică sau atunci când ea însăşi le consideră necesare. 
      (3) Administraţia tehnică a Universităţii este concepută pentru 
îndeplinirea următoarelor funcţii: 
       a) gestionarea patrimoniului, asigurarea întreţinerii şi aprovizio-
narea tehnică şi materială; 
       b) realizarea managementului financiar (salarizare, burse studen-
ţeşti, contracte, elaborarea  şi executarea bugetului); 
      c) gestionarea resurselor bugetare şi extrabugetare; 
      d) gestionarea fluxurilor studenţeşti; 
      e) gestionarea căminelor şi cantinelor; 
      f) efectuarea serviciilor de secretariat. 

 
Secţiunea a 5-a 

Angajarea şi evaluarea personalului tehnic-administrativ 
 

ARTICOLUL 157 
 
Principii       În conformitate cu autonomia universitară şi cu legislaţia în vi-

goare, Universitatea din Craiova va angaja propriul personal tehnic-
administrativ, potrivit principiilor constituţionale de egalitate şi 
competenţă. 
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ARTICOLUL 158 
 
Sisteme  
de  angajare 

      Pentru angajarea şi promovarea personalului tehnic-administrativ, 
Universitatea va opta între sistemele: concurs, examen sau concurs-
examen. 

 
ARTICOLUL 159 

 
Componenţa 
comisiei  
de angajare 

      (1) Probele pentru angajarea sau promovarea personalului tehnic-
administrativ vor fi stabilite de comisii propuse de biroul sau serviciul 
Resurse Umane şi aprobate de Rector. 
      (2) Comisiile sunt compuse  din trei membri  (un angajat de nivel 
egal postului vacant care îndeplineşte funcţia de secretar al comisiei 
şi doi angajaţi de nivel superior postului vacant) şi un preşedinte care, 
de regulă, conduce compartimentul unde este încadrat postul de 
muncă vacant. 

 

ARTICOLUL 160 
 

Anunţul 
pentru 
ocuparea 
postului 

      În anunţul pentru ocuparea postului de muncă, se vor preciza: 
sistemul de angajare, de promovare, probele şi tematica. Între mo-
mentul publicării anunţului şi momentul susţinerii probelor, trebuie să 
existe un interval de cel puţin 15 zile. 

 

ARTICOLUL 161 
 

Concursul  
pentru  
ocuparea 
posturilor  
de conducere 

      (1) Pentru ocuparea posturilor de conducere ale diferitelor com-
ponente ale Administraţiei Universităţii se va organiza un concurs la 
care pot participa angajaţi ai Universităţii sau persoane din afara 
Universităţii. Concursul se va organiza şi desfăşura conform prevede-
rilor din prezenta Cartă.  
       Preşedintele comisiei este un prorector sau un decan numit de 
Rector. 
       (2) Personalul tehnic-administrativ care ocupă posturi de 
conducere, începând cu şeful de birou, va fi evaluat profesional din 
patru în patru ani. 

 

ARTICOLUL 162  
 

Regulament       Activitatea personalului tehnic-administrativ va fi reglementată 
printr-un Regulament de organizare şi funcţionare, aprobat de Senatul 
Universităţii. 
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CAPITOLUL VII 
  CERCETAREA ŞTIIN ŢIFIC Ă 

 

ARTICOLUL 163  
 

Strategia 
cercetării 
universitare 

      Strategia cercetării universitare se elaborează de către Senat şi 
Consiliile facultăţii, în colaborare cu organismele guvernamentale şi 
cu cele departamentale. Ea ţine seama de potenţialul ştiinţific 
existent, de tradiţiile valoroase şi de problemele şi direcţiile de 
dezvoltare pe plan naţional şi internaţional. Cercetarea ştiinţifică se 
racordează, sub aspectul organizării, tematicii şi finalizării rezultate-
lor, la sistemul internaţional.  

  
ARTICOLUL 164 

 

Organizarea 
cercetării 
ştiinţifice 

      (1) În Universitate, cercetarea ştiinţifică se organizează la nivelul 
departamentelor şi/sau al catedrelor. Colectivele de cercetare sunt 
constituite din cercetători neatestaţi, cercetători atestaţi, cercetători 
principali (gradul III), cercetători gradul II şi cercetători gradul I şi 
trebuie să întrunească condiţiile similare personalului didactic 
universitar.    
      (2) În situaţii excepţionale, norma didactică poate fi completată cu 
activităţi de cercetare ştiinţifică, la propunerea şefului de catedră, cu 
acordul Consiliului facultăţii. 

 
      ARTICOLUL 165 

 
Obiectivul 
fundamental 

       Cercetarea ştiinţifică are ca obiectiv fundamental dezvoltarea 
ştiinţei şi a capacităţii profesionale a personalului didactic. Ea cons-
tituie o componentă majoră a obligaţiilor corpului profesoral şi repre-
zintă o condiţie pentru ocuparea posturilor în învăţământul superior. 

 
        ARTICOLUL 166 

 
Angajarea 
cercetătorilor 

       Angajarea şi promovarea cercetătorilor se fac prin concurs, 
conform unor criterii de apreciere specifice. 

 

ARTICOLUL 167 
 

Participarea 
studenţilor 

      (1) Studenţii pot participa la activitatea de cercetare din catedre şi 
din colectivele de cercetare.  
      (2) Conducerile facultăţilor, ale departamentelor şi catedrelor sti-
mulează participarea studenţilor la cercetarea ştiinţifică. 
      (3) Studenţii  cu  rezultate  în  cercetare  sunt sprijiniţi, asigurân-
du-li-se prioritate la obţinerea burselor naţionale şi internaţionale.  
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ARTICOLUL 168 
 

Instrumentele 
cercetării 
ştiinţifice 

      Catedrele, colectivele de cercetare, cadrele didactice şi cer-
cetătorii pot folosi întreaga gamă de instrumente ale cercetării 
ştiinţifice existente la nivel naţional şi internaţional: seminarii de 
cercetare ale catedrelor, manifestări ştiinţifice, societăţi academice, 
granturi, programe naţionale de cercetare, alte programe internaţio-
nale de cercetare, vizite de documentare, activitate editorială. 

 
ARTICOLUL 169 

 

Criterii de 
apreciere a 
prestaţiei 
ştiinţifice 

În aprecierea prestaţiei ştiinţifice a cadrelor didactice, se iau în 
considerare următoarele criterii: prezenţa, ca autor sau coautor, în 
publicaţii naţionale şi internaţionale relevante, recenziile asupra 
contribuţiei ştiinţifice din revistele de specialitate; numărul de cărţi 
tipărite în edituri ca autor sau colaborator şi importanţa lor în ştiinţa 
contemporană, numărul brevetelor de invenţii şi al contractelor de 
cercetare; prezenţa cu comunicări la manifestările ştiinţifice naţionale 
şi internaţionale.  

 

ARTICOLUL 170 
 

Finanţarea       (1) Contractele de cercetare sunt finanţate potrivit legii. 
      (2) Veniturile obţinute din realizarea programelor de cercetare 
ştiinţifică se utilizează pentru dezvoltarea bazei proprii de cercetare, 
precum şi pentru remunerarea personalului care a realizat cercetarea, 
cu acordul coordonatorului de program şi cu avizul Rectorului. 
      (3) Cadrele didactice şi cercetătorii cu performanţe deosebite în 
cercetare sunt sprijiniţi, prin finanţări cu prioritate, să-şi desfăşoare şi 
să-şi dezvolte programele de cercetare ştiinţifică. 
      (4) Cercetarea ştiinţifică din universitate beneficiază gratuit de 
serviciile întregii reţele de informare şi documentare. 

 

ARTICOLUL 171 
 

Cercetarea 
necontractată 

       Cercetarea necontractată se evidenţiază la catedre şi este rapor-
tată anual. Ea cuprinde studii individuale sau colective, comunicări la 
manifestări ştiinţifice, specializarea prin doctorat, editarea de cursuri 
universitare şi a lucrărilor de laborator. 

 

ARTICOLUL 172 
 

Reţeaua de 
conducere şi 
administrare 
a programelor  
de cercetare 

      (1) Directorii departamentelor de cercetare, secretarii ştiinţifici şi 
responsabilii de teme formează reţeaua de conducere şi administrare a 
programelor de cercetare.  
      (2) Reţeaua se organizează piramidal la nivelul facultăţilor. Coor-
donarea departamentelor este realizată la nivelul Senatului de Consi-
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liul de cercetare ştiinţifică universitară. Sub raport administrativ, 
această coordonare este realizată, la nivelul Rectoratului, de serviciul 
cercetare, coordonat de un prorector. 
      (3) Directorii departamentelor de cercetare şi responsabilii de 
teme pot angaja personal de cercetare, salarizat din contracte. 

 
ARTICOLUL 173 

 

Analizarea 
activităţii  
de cercetare 

      Anual, Senatul Universităţii analizează activitatea de cercetare a 
perioadei încheiate, pe baza rapoartelor înaintate de facultăţi şi de  
unităţi de cercetare. 

 
 

         CAPITOLUL   VIII 
           FINANŢAREA 

 
                                                                       ARTICOLUL 174 

 

Sursele  
finanţării 

      Universitatea este finanţată de la bugetul de stat de către Ministe-
rul Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi din surse extrabugetare. 

 

                                                                        ARTICOLUL 175 
 

Bugetul 
Universităţii 

      (1) Prin bugetul anual, se asigură fondurile pentru burse, salariza-
rea personalului didactic, auxiliar, administrativ, cheltuielile de func-
ţionare a acestora în spaţiul de învăţământ, precum şi pentru desfăşu-
rarea procesului de învăţământ.  
      (2) Pentru distribuirea corectă a burselor, Senatul Universităţii 
aprobă anual criteriile de acordare a acestora, în conformitate cu 
Regulamentul de activitate profesională a studenţilor. 
      (3) Bugetul Universităţii poate fi completat prin credite, taxe, 
donaţii, legate, sponsorizări, surse proprii de finanţare şi alte surse 
legale. Sumele provenite din aceste surse de finanţare se utilizează 
integral, în funcţie de necesităţi şi destinaţii la nivelul Universităţii 
sau al facultăţilor/departamentelor, fără vărsăminte la bugetul de stat 
şi fără afectarea alocaţiilor de la bugetul de stat. 

 

 ARTICOLUL 176 
 

Resursele 
extrabugetare 

      (1) Resursele extrabugetare pot proveni din încasările colecti-
velor de cercetare ştiinţifică de pe lângă facultăţi şi catedre, din taxe, 
chirii, încasări din prestaţii de serviciu oferite de către atelierele 
Universităţii, sponsorizări din partea diferitelor fundaţii sau societăţi 
comerciale, donaţii, alte venituri.  
      (2) Resursele extrabugetare sunt fie cu destinaţie prestabilită, fie 
fără destinaţie specială. La începutul fiecărui an universitar, Consiliul 
de administraţie propune, iar Senatul Universităţii avizează modul de 
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folosinţă a acestora din urmă, astfel încât să se obţină o maximă 
eficienţă la nivel de Universitate. 
      (3) Taxele se instituie, se modifică sau se anulează de către 
Senatul Universităţii, la propunerea Consiliilor facultăţilor sau a 
Consiliului de administraţie. La instituirea oricărui tip de taxe se va 
preciza nu numai motivaţia legală, ci şi modul de folosinţă.  
      (4) Chiriile ce urmează a fi încasate pentru spaţiile universitare 
oferite sau pentru alte bunuri universitare ce se dau în chirie se vor 
fixa ţinându-se seama de nivelul chiriilor fixat de municipalitate, 
contractele de închiriere urmând a fi supervizate de către o comisie 
instituită de către Consiliul de administraţie. Închirierea spaţiului se 
face prin licitaţie, conform reglementărilor în vigoare. 

 

ARTICOLUL 177 
 

Alocarea 
bugetului 

      Fondurile bugetare de care dispune Universitatea se alocă pe 
facultăţi şi departamente, în funcţie de aceleaşi criterii care au stat la 
baza repartizării fondurilor pe Instituţii de învăţământ. 

 

ARTICOLUL 178 
 

Lucrările  
de investiţii 

      (1) Universitatea asigură, în limita fondurilor, executarea unor 
lucrări de investiţii şi dotarea facultăţilor cu aparatură, utilaje şi 
mobilier pentru desfăşurarea procesului didactic la cote valorice 
superioare. 
      (2) Finanţarea obiectivelor mari de investiţii şi consolidarea clădi-
rilor Universităţii se realizează din finanţarea complementară alocată 
de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi din surse extrabuge-
tare. Repartizarea acestor fonduri pentru obiective se face după 
criterii aprobate de Senat, la propunerea Consiliului de administraţie. 
      (3) Pentru clădirile care îndeplinesc norma R.K., se solicită  
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării alocarea unor fonduri în 
vederea reparaţiilor.  
      (4) Executarea unor lucrări de întreţinere şi reparaţii se poate 
efectua şi cu terţi, conform legislaţiei în vigoare. 
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CAPITOLUL  IX 

PATRIMONIUL  UNIVERSIT ĂŢII 
 

Secţiunea 1 
Dispoziţii generale 

 
                                            ARTICOLUL 179 

 
Conţinut       (1) Patrimoniul Universităţii este alcătuit din elementele de activ 

constituind baza materială a învăţământului de natura celor enumerate 
la art.166, alin.2 din Legea Învăţământului nr.84/1995 şi care sunt 
evidenţiate ca atare în actele contabile ale Universităţii din Craiova. 
De asemenea, patrimoniul Universităţii mai cuprinde eventualele 
elemente de natura celor cuprinse în baza materială a învăţământului 
care se reintegrează acestuia în condiţiile art.166 alin.3 din Legea 
Învăţământului nr.84/1995. 
      (2) Patrimoniul Universităţii poate fi completat prin finanţare de 
la bugetul de stat în condiţiile art.169 alin. 7 din Legea Învăţămân-
tului nr.84/1995, prin finanţare din veniturile proprii obţinute în 
condiţiile art.169 alin.3 din Legea Învăţământului nr. 84/1995, prin 
sponsorizări sau prin donaţii. 

 

ARTICOLUL 180 
 
Donaţii       Universitatea poate primi donaţii din ţară şi din străinătate, dacă 

servesc politicii educaţionale a sistemului naţional de învăţământ şi 
nu sunt contrare legilor statului român. 

 
ARTICOLUL 181 

 
Baza 
materială 

      (1) Baza materială a învăţământului aparţinând Universităţii este 
de drept proprietatea acesteia.  
      (2) Terenurile şi construcţiile aferente procesului instructiv-edu-
cativ nu pot fi transferate decât cu aprobarea Guvernului, la pro-
punerea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, fără plată şi 
numai în interes public. 
      (3) Închirierea bunurilor disponibile din activul patrimonial al 
Universităţii se poate face în condiţiile prevăzute de Legea Învăţă-
mântului nr.84/1995, pe bază de contract, cu acordul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării. 
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Secţiunea a 2-a 
Structura şi folosirea spaţiilor 

 
ARTICOLUL 182 

 
Structura       Universitatea deţine spaţii pentru procesul de învăţământ, spaţii 

administrativ-gospodăreşti, spaţii pentru cadrele didactice şi spaţii 
pentru cazarea şi masa studenţilor. 

 

ARTICOLUL 183 
 

Spaţiile  
pentru 
procesul de 
învăţământ 

      (1) Spaţiile pentru procesul de învăţământ cuprind spaţii de bază, 
anexe pentru spaţii de învăţământ şi spaţii ajutătoare procesului de 
învăţământ. 
      (2) Spaţiile de bază cuprind: amfiteatre, săli de curs, săli de 
seminar, săli de desen-proiectare, laboratoare pentru studenţi (labora-
toare generale, speciale, săli-spectacole, repetiţii, săli şi terenuri de 
sport) şi baze de practică. Aceste spaţii pot fi distribuite unei singure 
facultăţi sau pot fi utilizate în comun de un grup de facultăţi de profil. 
      (3) Anexele pentru spaţii de învăţământ cuprind: săli de preparare 
pe lângă săli de curs, laboratoare, cabine de proiecţii, depozite pentru 
materiale şi aparataj didactic, vestiare pentru studenţi, bufete pentru 
studenţi şi profesori, grupuri sanitare. 
      (4) Spaţiile ajutătoare procesului de învăţământ cuprind biblioteci 
ale facultăţilor şi ale catedrelor. 

 

ARTICOLUL 184 
 
Spaţiile 
administrativ-
gospodăreşti 

      Spaţiile administrativ-gospodăreşti cuprind: spaţii administrative 
pentru personal administrativ, organizaţii studenţeşti, spaţii de între-
ţinere (ateliere, garaje, depozite de materiale şi utilaje), spaţii tehnice 
(centrale termice pentru încălzire, centrale de ventilaţii, telefonie). 

 

ARTICOLUL 185 
 
Spaţiile  pentru 
cadrele  
didactice  

      Spaţiile pentru cadrele didactice sunt: decanate, cabinete, săli 
profesorale, sedii pentru catedre, laboratoare de cercetare ştiinţifică. 

 
ARTICOLUL 186 

 
Spaţii  pentru 
cazare   
şi  masă 

      Spaţiile pentru cazarea şi masa studenţilor sunt căminele şi 
cantinele studenţeşti. 
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ARTICOLUL 187 

 
Răspunderea 
pentru  folosirea 
spaţiului 

      Birourile Consiliilor facultăţilor şi şefii serviciilor răspund de 
modul în care se foloseşte spaţiul aflat la dispoziţie. 

 
ARTICOLUL 188 

 
Gestionarea 
spaţiului 

      Gestionarea spaţiului universităţii este coordonată de Rectorat. 
Facultăţile îşi pot ceda reciproc spaţii. Preluarea se poate face spre 
folosinţă temporară sau prin redistribuire pe durată nedeterminată, cu 
aprobarea Rectoratului. În primul semestru al unei noi legislaturi, o 
comisie a Senatului, condusă de un prorector, analizează folosirea 
spaţiului şi face propuneri Senatului pentru repartizarea acestuia. 
Schimbarea destinaţiei  spaţiilor (didactice, sedii de catedre, birouri 
administrative) se face numai cu avizul facultăţii şi aprobarea 
Senatului. 

 
ARTICOLUL 189 

 
Atribuirea 
numelor 

      Senatul Universităţii ia decizia privind atribuirea numelor perso-
nalităţilor ştiinţifice de prim plan, cu reputaţie naţională şi interna-
ţională, care au activat în Universitate, unor amfiteatre, săli de curs 
sau laboratoare. Propunerile şi motivarea acestora se fac de către 
Consiliile facultăţilor. 

 
 

Secţiunea a 3-a 
                              Căminele şi cantinele studenţeşti 

 
ARTICOLUL 190 

 
Funcţionarea       (1) Funcţionarea căminelor studenţeşti şi a cantinelor se face în 

baza Regulamentului de organizare şi funcţionare, aprobat de 
Consiliul de administraţie al Universităţii. 
      (2) Căminele şi cantinele funcţionează pe perioada anului univer-
sitar. În perioada vacanţei, căminele se închid în vederea efectuării re-
paraţiilor şi a igienizărilor, unele dintre ele putând funcţiona în regim 
hotelier, la tarife negociabile, conform reglementărilor în vigoare. 
      (3) Cantinele studenţeşti funcţionează pe baza abonamentelor de 
masă solicitate sau în regimul "à la carte". Studenţii pot obţine abona-
mente pentru o masă, două mese sau trei mese zilnice.  
      (4) În cămine şi cantine, se pot organiza activităţi culturale, la 
iniţiativa studenţilor sau a corpului profesoral, avizate de prorectorul 
cu probleme studenţeşti. 
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ARTICOLUL 191 
 
Administrarea       Administrarea căminelor şi a cantinelor este efectuată de Direcţia 

generală cămine-cantine, aflată în subordinea Consiliului de adminis-
traţie al Universităţii.  

 
ARTICOLUL 192 

 
Utilizarea 
căminelor 

      (1) Căminele se utilizează pentru cazarea studenţilor. 
      (2) În funcţie de posibilităţile existente, se cazează, pe perioade 
determinate, preparatori şi asistenţi universitari. 

 
ARTICOLUL 193 

 
Sancţiuni       (1) Încălcarea regulilor de convieţuire în căminele studenţeşti se 

sancţionează conform regulamentului. 
      (2) Sancţiunea se aplică de Decanatul respectiv, care va repartiza 
alţi studenţi pentru cazare pe locurile rămase disponibile. 
      (3) Studentul este obligat să-şi achite lunar cazarea. Neplata cu 
rea-credinţă a cheltuielilor de cazare pe un interval de trei luni atrage 
evacuarea din cămin.  
      (4) Consiliul de administraţie poate schimba din iniţiativă pro-
prie, la sesizarea studenţilor sau la propunerea facultăţilor, adminis-
tratorii de cămine şi clădiri, maiştrii şi personalul tehnic de între-
ţinere. 

 
 

Secţiunea a 4-a 
                                                  Biblioteca 

 
ARTICOLUL 194 

 
Funcţionarea       (1) Biblioteca Universităţii din Craiova este o unitate de infor-

mare documentară şi ştiinţifică destinată cadrelor didactice, cercetăto-
rilor şi studenţilor. Este subordonată Senatului Universităţii din 
Craiova. 
      (2) Biblioteca funcţionează conform unui Regulament aprobat de 
Senatul Universităţii. 
      (3) Programul de funcţionare a Bibliotecii este stabilit împreună 
cu decanatele facultăţilor, în funcţie de necesităţile didactice şi de 
studiu şi este aprobat de Senatul Universităţii. 
      (4) Spaţiile şi funcţiile Bibliotecii sunt dedicate şi altor activităţi 
academice şi culturale aferente Universităţii. 
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ARTICOLUL 195 
 
Consiliul 
ştiinţific 

      Activitatea Bibliotecii este asistată de un Consiliu ştiinţific în 
componenţa căruia intră prorectorul responsabil cu dezvoltarea insti-
tuţională şi cadre didactice desemnate de fiecare facultate. 

  
ARTICOLUL 196 

 
Filiale       Biblioteca Universităţii are în subordine biblioteci-filiale, în con-

formitate cu structura departamentală a Universităţii. 
 

ARTICOLUL 197 
 
Acorduri  de 
colaborare 

       Biblioteca este parte integrantă în acordurile de colaborare ale 
Universităţii cu instituţiile academice din afara ţării, în domeniul 
schimbului de cărţi şi informaţii prevăzute în aceste contracte. 

 
ARTICOLUL 198 

 
Conducerea       Directorul Bibliotecii este membru de drept al Senatului şi este 

invitat permanent la şedinţele Biroului Senatului. 
 
 
 

Secţiunea a 5-a 
Departamentul pentru publicaţii şi mijloace de informare 

 
ARTICOLUL 199 

 
Rolul 
departamentului 

      Departamentul pentru publicaţii şi mijloace de informare coordo-
nează activitatea de editare şi multiplicare a lucrărilor didactice şi 
ştiinţifice realizate în Universitate. Sub egida departamentului, se 
publică Monografia Universităţii, precum şi materialele informative 
şi publicitare pentru admitere. 

 
ARTICOLUL 200 

 
Componenţa 
 

      În componenţa departamentului intră Editura „Universitaria” 
(inclusiv Tipografia) şi Colectivul de redacţie al publicaţiei 
„Actualităţi Universitare”. 

 
ARTICOLUL 201 

 
Conducerea        Departamentul este condus de un Director propus de Biroul 

Senatului şi aprobat de Senat. 
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ARTICOLUL 202 
 

Editura 
Universitaria 

      (1) Editura "Universitaria" este condusă de un editor-responsabil, 
asigură editarea publicaţiilor Universităţii şi îşi desfăşoară activitatea 
în regim de autofinanţare, cu plan propriu de venituri şi cheltuieli. 
Aceasta funcţionează pe baza avizului Ministerului Culturii şi 
Cultelor şi a aprobării Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării. 
      (2) Editura este patronată de un Consiliu de conducere coordonat 
de un preşedinte care este Rectorul Universităţii. Consiliul avizează 
catalogul titlurilor propuse spre tipărire şi analizează periodic activi-
tatea financiară a Editurii. 
      (3) Activităţile redacţionale pot fi remunerate ca prestări de 
servicii. 

 

ARTICOLUL 203 
 

Tipografia       (1) Tipografia funcţionează pe principiul economic al auto-
finanţării şi execută comenzile Editurii „Universitaria” sau comenzi 
din afara Universităţii. 
      (2) Atelierele de tipărire sunt conduse de un şef de serviciu cu 
competenţe tehnice, care asigură executarea comenzilor la termenul 
stabilit. 

 

ARTICOLUL 204 
 

Atelierul  de 
multiplicare 

      Atelierul de multiplicare este un compartiment al Tipografiei care 
asigură:  
      a) tipărirea cursurilor şi a manualelor universitare, a culegerilor 
de exerciţii şi texte greu accesibile în biblioteci, indicate în biblio-
grafia obligatorie a studenţilor, a caietelor de lucrări de laborator, a 
antologiilor şi a altor instrumente necesare procesului didactic;  
      b) multiplicarea acestor materiale pe baza unui plan întocmit pe 
un an calendaristic, în urma analizării în catedre a calităţii şi utilit ăţii 
manuscriselor propuse. 

 

ARTICOLUL 205 
 

Postul   de 
televiziune 

       (1) Postul de televiziune şi studioul aferent reprezintă o compo-
nentă de bază a mass-media universitare din Craiova. Emisiunile pos-
tului se realizează sub sigla TELE "U" Craiova. 
      (2) Postul asigură transmisia, în oraşul Craiova şi în aria limitrofă 
acestuia, a emisiunilor didactice şi ştiinţifice ale Universităţii, precum 
şi suportul necesar pentru educaţia la distanţă şi educaţia continuă, 
organizate în facultăţile Universităţii, informează comunitatea social-
economică a zonei asupra programelor de învăţământ şi a efortului 
educaţional al Universităţii.  
      (3) Este condus de un director numit de Biroul Senatului. 
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Secţiunea a 6-a 
Grădina Botanică şi Staţiunile Didactice Experimentale 

  
ARTICOLUL 206 

 

Grădina 
Botanică 

       Grădina Botanică funcţionează pe lângă Facultatea de Horticultu-
ră, ca centru de instruire practică a studenţilor şi ca bază de cercetare 
ştiinţifică. 

 

ARTICOLUL 207 
 

Staţiunea 
Didactică 
Banu 
Mărăcine  şi 
Staţiunea de 
Cercetare-
Dezvoltare  
Agricolă 
Caracal 

      (1) Staţiunea Didactică Banu Mărăcine este o unitate de învăţă-
mânt, cercetare şi producţie formată din centrele Banu Mărăcine, 
Tâmbureşti, Preajba şi Rânca.  
      (2) Este condusă de un Consiliu de administraţie al cărui preşe-
dinte este Rectorul, în componenţa căruia intră şi decanii facultăţilor 
de profil. 
      (3) Conducerea operativă este asigurată de un director numit de 
Senatul Universităţii. 
      (4) Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Caracal este o 
unitate de cercetare-dezvoltare având ca obiective: cercetarea funda-
mentală şi cercetarea aplicativă, producerea, multiplicarea şi comer-
cializarea de seminţe de cereale şi plante tehnice. 
      (5) Staţiunea din Caracal este condusă de un consiliu de condu-
cere format din coordonatorul staţiunii (cadru didactic al Facultăţii de 
Agricultură), directorul general al staţiunii, inginerul şef şi contabilul 
şef. Conducerea executivă este asigurată de un director general numit 
prin decizia Rectorului Universităţii din Craiova, în urma unui 
concurs de ocupare a acestui post. 

 
 

Secţiunea a 7-a 
    Bazele sportive 

 
ARTICOLUL 208 

 
Componenţa       Universitatea dispune de o bază sportivă complexă, cu terenuri de 

fotbal, handbal, volei, baschet, tenis de câmp şi săli de sport în 
diferite clădiri ale facultăţilor. 

 

ARTICOLUL 209 
 

Închirierea       Folosirea bazei sportive în afara orelor afectate procesului de 
învăţământ se poate aproba de Biroul Senatului, în regimul legal de 
închiriere a spaţiilor de învăţământ. 
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ARTICOLUL 210 
 

Clubul   
sportiv 
Universitatea 

      Clubul sportiv "Universitatea" este condus de un Consiliu de 
administraţie, subordonat Senatului. 

 
Secţiunea a 8-a 
Unităţi  anexă 

 
ARTICOLUL 211 

 

Casa 
Universitarilor 

      Casa Universitarilor este o instituţie de cultură şi de destindere 
pentru corpul profesoral. Este condusă de un Consiliu de administra-
ţie prezidat de un Preşedinte şi de un Director executiv numit de 
Senat. Preşedintele Consiliului de administraţie este Rectorul sau un 
împuternicit al acestuia. 

 

ARTICOLUL 212 
 

Casa  
Studenţilor 

      Casa Studenţilor funcţionează ca instituţie autonomă şi asigură 
cadrul adecvat activităţilor culturale ale studenţilor. Îndrumă, prin 
metodiştii săi, programul cercurilor artistice. Este condusă de un Con-
siliu de administraţie din care fac parte reprezentanţi ai personalului 
angajat, Senatului şi studenţilor. 

 

ARTICOLUL 213 
 

Reţeaua 
caselor  
de oaspeţi 

      (1) Reţeaua caselor de oaspeţi ale Universităţii este compusă din 
camerele de oaspeţi situate în clădirea Casei Universitarilor, în clădi-
rea din str. Eugeniu Carada nr.11, din Centrele didactice şi de cerceta-
re de la Rânca şi din camerele de oaspeţi din căminele studenţeşti ale 
Universităţii. 
      (2) Reţeaua se foloseşte pentru a încuraja schimburile internaţio-
nale ale catedrelor şi facultăţilor. Cazarea oaspeţilor în aceste spaţii se 
face cu acordul decanului facultăţii respective, prin dispoziţia de 
cazare emisă de Direcţia Economică, gratuit sau în regim de plată.  
      (3) Pentru spaţiile din str. Eugeniu Carada şi din clădirea Casei 
Universitarilor  aprobarea este dată de Rectorat. 
      (4) Se cazează în regim "invitat" specialiştii invitaţi de Rectorat, 
decani, prodecani, şefi de catedră. Rectoratul, facultăţile şi catedrele 
vor căuta să asigure regimul "invitat" pe bază de reciprocitate cu 
parteneri din alte ţări. Cazarea în regim de "invitat" se asigură pe 
durata activităţii la Universitate a celui invitat. 
      (5) În mod excepţional, locurile din casele de oaspeţi pot fi 
închiriate pe o durată de cel mult 10 zile. La închiriere, au prioritate 
persoanele care lucrează în reţeaua învăţământului. 
      (6) În clădirile Universităţii de la Rânca, pot fi cazaţi studenţii şi 
salariaţii Universităţii, pe baza aprobării Rectoratului. 
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      (7) Tarifele de cazare se stabilesc de Consiliul de administraţie al 
Universităţii. 

 
Secţiunea a 9-a 

                         Centrul de Informatică şi Comunicare 
 

ARTICOLUL 214 
 

Reţeaua 
ROEDUNET 

      Clădirile Universităţii sunt integrate într-o reţea metropolitană de 
informatică. Această reţea este cuplată, prin reţeaua academică 
ROEDUNET şi prin alte reţele informatice, la circuitul informaţional 
mondial. 

 

ARTICOLUL 215 
 

Atribu ţii       Centrul de Informatică şi Comunicare coordonează şi implemen-
tează programele ce permit integrarea Universităţii la sistemul infor-
maţional universitar naţional. Prin acest sistem, se asigură gestionarea 
bazelor de date (evidenţă studenţi, personal didactic, resurse) şi 
schimbul informaţional cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării.  

 

ARTICOLUL 216 
 

Directorul       Centrul de Informatică şi Comunicare este condus de un Director, 
propus de Biroul Senatului şi aprobat de Senat. 

 

ARTICOLUL 217 
 

Accesul  
la bazele  
de date 

      Accesul personalului şi al studenţilor la bazele de date interne şi 
externe, precum şi la baza de date a Bibliotecii se face conform 
Regulamentului de funcţionare. 

 

                                 Secţiunea a 10-a 
                         Baza pentru practică a studenţilor 

 
ARTICOLUL 218 

 

Componenţa       Baza cuprinde Staţiunea Didactică Banu Mărăcine, Staţiunea de 
Cercetare-Dezvolare Agricolă Caracal, Grădina Botanică şi baza 
fluvială. 

 

ARTICOLUL 219 
 

Baza fluvială       (1) Baza fluvială este formată din totalitatea navelor şi echipa-
mentelor  auxiliare şi cuprinde dane, pontoane, dispozitive speciale de 
navigaţie, precum şi spaţiile de învăţământ anexe (laboratoare, spaţii 
de pilotaj necesare pentru instruirea şi practica studenţilor în 
specializările de profil). 
     (2) Baza îşi are sediul în portul Drobeta-Turnu-Severin. 
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CAPITOLUL X 
 

CENTRUL DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE PROFESIONAL Ă, 
DEPARTAMENTUL DE FORMARE CONTINU Ă ŞI LEGĂTURĂ CU 

MEDIUL SOCIO-ECONOMIC ŞI CULTURAL (DFC-MESC) 
 

ARTICOLUL 220 
 

Obiective       Centrul de Consiliere şi Orientare Profesională asistă studenţii şi 
absolvenţii în alegerea rutei profesionale individuale şi asigură o 
relaţie directă cu mediul economic. Centrul are următoarele obiective: 
      a) să ofere elevilor şi altor persoane interesate informaţii privind 
filierele şi programele de studiu existente în cadrul Universităţii; 
      b) să furnizeze studenţilor şi absolvenţilor informaţii şi consultaţii 
în alegerea rutei profesionale individuale, în contextul curriculum-
ului universitar şi al sistemului  de credite de studiu; 
      c) să dezvolte şi să facă accesibile metodologii de cunoaştere, 
inclusiv servicii de evaluare şi autoevaluare a personalităţii; 
      d) să consilieze şi să acorde sprijin metodologic în pregătirea 
studenţilor pentru contactul cu mediul economic şi de afaceri; 
      e) să încurajeze constituirea şi să sprijine activitatea asociaţiilor 
absolvenţilor, care să susţină interesele Universităţii şi ale noilor 
generaţii de absolvenţi în relaţia cu comunităţile economice, culturale 
şi administrative locale şi regionale. 

 

ARTICOLUL 221 
 

Mijloace  
de acţiune 

      În realizarea obiectivelor sale, Centrul de Consiliere şi Orientare 
Profesională are următoarele mijloace de acţiune: 
      a) prospectează, în permanenţă, nevoile pieţei muncii şi promo-
vează, în campusul universitar, acţiuni specifice cunoaşterii firmelor 
şi ale nevoilor lor de personal cu calificare academică; 
      b) constituie şi actualizează baze de date cuprinzând informaţii 
privitoare la ocupaţii, la posibilităţile de educare sau de instruire, la  
legislaţia educaţiei şi a muncii, la instrumentele de evaluare şi auto-
evaluare; 
      c) alcătuieşte programe de orientare şcolară şi profesională pentru 
elevi şi studenţi; 
      d) consiliază individual şi/sau în grup elevii, studenţii sau absol-
venţii, la cererea acestora; 
      e) elaborează materiale necesare activităţii de informare şi 
orientare, precum şi materiale promoţionale, ghiduri, broşuri etc; 
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       f) colaborează cu organisme similare ale altor universităţi, din ţară 
şi din străinătate, cu alte instituţii având preocupări legate de orienta-
rea profesională, cu administraţia locală, sindicate, organizaţii studen-
ţeşti, asociaţii profesionale şi reprezintă Universitatea din Craiova la 
seminarii, conferinţe şi manifestări de specialitate. 

 
ARTICOLUL 222 

 
Conducerea       Centrul este condus de un Director numit de Rector şi confirmat 

de Senat. 
 

ARTICOLUL 223 
 
Participarea 
studenţilor 

      În desfăşurarea activităţilor sale, Centrul poate implica şi studenţi 
care pot fi salarizaţi din veniturile proprii ale Universităţii. 

 
ARTICOLUL 224 

 
DFC-MESC       (1) Departamentul de Formare Continuă şi Legătură cu Mediul 

Socio-Economic şi Cultural are următoarele atribuţii: 
      a) monitorizează programe de conversie profesională şi cursuri 
postuniversitare de specializare sau perfecţionare; 
      b) promovează module de pregătire a formatorilor pentru diferite 
domenii, conform solicitărilor agenţilor economici; 
      c) creează cadrul corespunzător, conform legislaţiei în vigoare, în 
vederea realizării strategiilor de practică pentru studenţi/masteranzi; 
      d) asigură legătura între Universitate şi agenţii economici din 
Craiova şi judeţele limitrofe; 
      e) facilitează cooperarea între cadrele universitare şi oamenii de 
afaceri, pe probleme specifice; 
      f) stimulează perfectarea de contracte de colaborare. 
     (2) Departamentul este condus de un director numit de Senat, la 
propunerea Biroului Senatului. 
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CAPITOLUL  XI 

RELAŢII  INTERNA ŢIONALE 
 

ARTICOLUL 225 
 
Scopul  relaţiilor 
internaţionale 

      Relaţiile internaţionale au ca scop creşterea performanţelor 
didactice şi ştiinţifice ale Universităţii. 

 

ARTICOLUL 226 
 

Biroul  
de relaţii 
internaţionale 

      (1) Contactele şi schimburile internaţionale constituie o compo-
nentă esenţială a manifestărilor ştiinţifice şi didactice ale universităţii. 
Coordonarea acestei activităţi este realizată de Biroul de relaţii inter-
naţionale,  subordonat Rectoratului. 
      (2) Biroul editează broşuri şi pliante în limbi de mare circulaţie, 
care prezintă Universitatea în relaţiile cu partenerii în programele de 
cooperare. 

 

ARTICOLUL 227 
 

Forme  de 
cooperare 

      (1) Universitatea promovează toate formele de cooperare inter-
naţională. 
      (2) Universitatea participă la programele europene şi întreţine 
relaţii de cooperare cu alte universităţi. Corpul profesoral participă la 
concursuri pentru bursele de cercetare şi specializare, la cercetări co-
mune în programele finanţate, la manifestări ştiinţifice internaţionale. 
      (3) Universitatea dezvoltă reţeaua lectoratelor străine în sânul ei, 
precum şi lectorate proprii în universităţile partenere. Prin lectorat, se 
înţelege activitate didactică de cel puţin un semestru, încheiată cu 
examene sau colocvii. 
      (4) Lectoratele străine la Universitate se organizează pe baza 
acordurilor culturale guvernamentale, pe baza unor programe de coo-
perare internaţională ale facultăţilor, pe baza angajărilor, operate de 
facultăţi, pe posturi vacante. 
      (5) Finanţarea românească a lectoratelor se face pe baza statelor 
de funcţiuni în exerciţiu. 
      (6) Universitatea invită specialişti din alte ţări la manifestările sale 
ştiinţifice şi primeşte, în calitate de visiting-profesori, personal didac-
tic al universităţilor cu care întreţine relaţii de cooperare. 
      (7) Cursurile şi seminariile se pot organiza în limbi moderne de 
mare circulaţie. În baza acordurilor interuniversitare, examenele pro-
movate în alte universităţi se recunosc. Titularii de discipline sunt 
încurajaţi să ajungă la înţelegeri bi- şi multilaterale cu colegi din alte 
universităţi pentru recunoaşterea în reciprocitate a examenelor.       
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      (8) Pregătirea la nivel de masterat se poate face în cadrul coope-
rărilor internaţionale, adecvat pentru fiecare specialitate. Examenele, 
referatele şi tezele de doctorat se pot susţine şi prezenta şi în limbi 
moderne de mare circulaţie. Universitatea acceptă membri în comisii 
de doctorat, în orice moment al pregătirii unui doctorat, din universi-
tăţi partenere, cu condiţia respectării legislaţiei româneşti în materie. 
     (9) Universitatea organizează cursuri de vară. 

 

ARTICOLUL 228 
 

Examinarea 
cooperării 
internaţionale 

      Consiliile profesorale şi Senatul examinează amplitudinea şi 
eficienţa cooperării internaţionale şi adoptă măsurile ce se impun. 

 

ARTICOLUL 229 
 
Finanţarea       Mobilităţile specialiştilor în cadrul acordurilor bilaterale au prio-

ritate la finanţare. În limitele bugetului, se finanţează transportul şi se 
asigură cazarea şi diurna până la 5 zile. 

 

ARTICOLUL 230 
 
Doctoranzii 
străini 

      Facultăţile sunt stimulate să dezvolte programe academice şi 
ştiinţifice prin care să atragă studenţi şi doctoranzi străini. Studiile 
universitare de doctorat se organizează conform legislaţiei în vigoare. 

 

ARTICOLUL 231 
 
Repartizarea 
valutei 

      În funcţie de bugetul alocat, Biroul Senatului repartizează facul-
tăţilor sume în valută, în vederea dezvoltării relaţiilor internaţionale. 

 

ARTICOLUL 232 
 
Remunerarea 
conferinţelor 
invitaţilor 

      Conferinţele invitaţilor şi activităţile didactice se remunerează 
prin cumul sau plata cu ora din posturile vacante în conformitate cu 
prevederile legale. 

 

ARTICOLUL 233 
 
Deplasările  
în străinătate 

      Deplasările în străinătate ale cadrelor didactice nu trebuie să 
afecteze procesul de învăţământ. Orice deplasare se aprobă de Biroul 
Senatului, la propunerea Biroului Consiliului facultăţii. 
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ARTICOLUL 234 
 
Bursele       Bursele de specializare sau cercetare, lectoratele în străinătate, 

bursele de mobilitate pentru studenţi, se atribuie prin concurs orga-
nizat de facultăţi (colegii) sau de Rectorat. Singurul criteriu de apre-
ciere este cel profesional, iar metodologia concursului este publică. 

 
           ARTICOLUL 235 

 
Rezultatele 
cooperării 

      Universitatea, prin editura sa ori prin relaţiile de cooperare, spriji-
nă publicarea de studii privind rezultatele cooperării internaţionale. 

 
 

CAPITOLUL  XII 
DISPOZIŢII FINALE 

 
         ARTICOLUL  236 

 

Norme  de  
completare 

      (1) Dispoziţiile prezentei Carte se completează cu prevederile 
Legii Învăţământului şi ale Legii privind Statutul Personalul Didactic. 
      (2) Fac parte integrantă din Carta Universităţii  următoarele 
regulamente:  
      a) Regulament privind ocuparea posturilor didactice în 
Universitatea din Craiova; 
      b) Regulament privind activitatea profesională a studenţilor; 
      c) Regulament de ordine interioară; 
      d) Regulament privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de 
cercetare ştiinţifică; 
      e) Metodologia desfăşurării concursului de admitere; 
      f) Metodologia de  alegere a structurilor şi funcţiilor de conducere  
academică; 
      g) Regulament-cadru privind organizarea şi funcţionarea 
Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic. 

 

              ARTICOLUL 237 
 

Modul  
de adoptare  
a Cartei 

      Carta se adoptă cu majoritatea simplă de voturi în şedinţa 
extraordinară a Senatului Universităţii, la care participă cel puţin 
două treimi din membrii Senatului. 

 

            ARTICOLUL 238 
 

Revizuirea       (1) Carta poate fi modificată la iniţiativa Biroului Senatului sau a 
unei treimi din membrii Senatului. 
      (2) Modificarea se adoptă în condiţiile prevăzute de Cartă. 
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