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HOTĂRÂREA 

 nr. 19 din 11.06.2021 

                                                     

 

Consiliul de Administrație al Universității din Craiova, în ședința din data de 

11.06.2021, în conformitate cu prevederile  art. 66 din Carta Universității și prevederile art. 213 

alin. 13 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 

Art. 1. Se aprobă repartizarea locurilor pentru anul pregătitor de limba română, pentru 

admiterea în anul universitar 2021/2022. 

 

Art. 2. Se aprobă solicitarea Serviciului Administrativ Cămine și Spații UCv cu numărul 

de înregistrare 2422/27.05.2021 privind trecerea pe cheltuiala universității a unor sume care nu 

mai pot fi recuperate  reprezentând taxe de cazare cămin studenți străini, pentru care s-au făcut 

făcute demersuri în vederea recuperării, dar nu s-a reușit. 

 

Art. 3. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 2655/28.05.2021 privind 

prelungirea cu 12 luni a contractului de închiriere cu numărul de înregistrare 4204/30.05.2017. 

 

Art. 4. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 2656/28.05.2021 privind 

prelungirea cu 12 luni a contractului de închiriere cu numărul de înregistrare 4202/30.05.2017. 

 

Art. 5. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 2813/07.06.2021, privind acordarea 

unui concediu fără plată, pentru perioada 1 iulie 2021-30 septembrie 2022, conform art. 54 din 

Legea 53/2003. 

 

Art. 6. Se aprobă solicitarea C.O.S. Craiova cu numărul de înregistrare 15/10.06.2021 

privind scutirea de la plata utilităţilor pentru sediile unde organizaţiile membre C.O.S îşi 

desfăşurau activitatea pe perioada stării de urgenţă şi alertă. 
 

Art. 7. Se aprobă constituirea și membrii unei comisii de analiză pentru efectuarea 

cercetării disciplinare prealabile a unui salariat al Universității din Craiova. Propunerea va fi 

înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 8. Se aprobă raportul de evaluare internă şi declanşarea procedurii pentru evaluarea 

externă periodică de către ARACIS a programului de studii de licenţă Calculatoare (în limba 

engleză), domeniul de licenţă Calculatoare şi tehnologia informaţiei, din structura Facultăţii de 

Automatică, Calculatoare şi Electronică, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi în 

baza Ghidului Activităţilor de Evaluare a Calităţii Programelor de Studii Universitare şi a 

Instituţiilor de învăţământ Superior.Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 
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Art. 9. Se aprobă solicitările cu numerele de înregistrare  50/31.05.2021, 111/11.06.2021 

și 112/11.06.2021 privind acordarea unor împrumuturi din Fondul Centralizat de Cercetare 

pentru plata contribuţiilor aferente salarizării membrilor echipeilor de cercetare ale proiectelor 

„Boosting the Innovative Potenţial of Romanian SMEs”,  „Îmbunătăţirea structurii soiurilor de 

grâu de toamnă în sudul şi estul ţării prin crearea şi introducerea de soiuri cu producţie mai 

mare şi mai stabilă în condiţiile schimbărilor climatice şi cu calitate corespunzătoare cerinţelor 

pieţei” și ,,Crearea şi promovarea unor genotipuri noi de orz şi orzoaică caracterizate prin 

însuşiri superioare de adaptabilitate la diferite condiţii de mediu, productivitate şi calitate 

cerute de industria alimentară şi de zootehnie” pentru luna mai 2021. Împrumuturile vor fi 

restituite în momentul încasării sumelor de la autoritatea contractantă. 

 

Art. 10. Se aprobă solicitările cu numerele de înregistrare  110/11.06.2021 și 

113/11.06.2021  privind acordarea unor împrumuturi din Fondul Centralizat de Cercetare pentru 

plata cheltuielilor din etape  intermediare pentru proiectele „Îmbunătăţirea structurii soiurilor de 

grâu de toamnă în sudul şi estul ţării prin crearea şi introducerea de soiuri cu producţie mai 

mare şi mai stabilă în condiţiile schimbărilor climatice şi cu calitate corespunzătoare cerinţelor 

pieţei” și ,,Crearea şi promovarea unor genotipuri noi de orz şi orzoaică caracterizate prin 

însuşiri superioare de adaptabilitate la diferite condiţii de mediu, productivitate şi calitate 

cerute de industria alimentară şi de zootehnie”. Aceste cheltuieli nu sunt eligibile în cadrul 

programului ADER al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

 

Art. 11. Se admite cererea cu numărul de înregistrare 618/24.05.2021 privind menținerea 

calității de titular, pentru un cadru didactic de la Facultatea de Automatică, Calculatoare şi 

Electronică, pentru anul universitar 2021-2022, conform Art. 9 din Metodologia de aprobare a 

solicitării de continuare a activității didactice și/sau de cercetare. Propunerea va fi înaintată 

Senatului universitar. 

 

Art. 12. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 136/03.06.2021 privind acordarea 

unui împrumut din fondul de venituri proprii al Facultăţii de Automatică, Calculatoare şi 

Electronică, urmând ca aceasta să fie recuperată la prima cerere de rambursare aferente 

proiectului „REABILITARE ŞI MODERNIZARE SPAŢII ÎNVĂŢĂMÂNT - CORPURILE 

A(C8), B(C9) ȘI C(C10)DIN COMPLEXUL FACULTĂŢILOR CU PROFIL ELECTRIC”. 

 

Art. 13. Se aprobă solicitarea Facultății de Drept cu numărul de înregistrare 

135/03.06.2021 privind cuantumul taxei de participare la Conferinţa Internatională Bienală din 

perioada 15-16 octombrie 2021. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 
Art. 14. Se aprobă solicitarea Facultății de Drept cu numărul de înregistrare 

136/03.06.2021 privind:  

 încetarea contractului de comodat, prin acordul pârților, pentru sediul asociației în sala 

CM 4 bis, din clădirea Universității din Craiova, Str. A.I. Cuza, nr.13 

 încheierea unui contract de comodat între ELSA și Universitatea din Craiova pentru 

sediul asociației în sala 1.2C, din clădirea Facultății de Drept, Str. Calea București, nr. 

107D.  

Art. 15. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 112/08.06.2021 privind 

încheierea unui contract de comodat între Universitatea din Craiova şi Societatea Română a 

Horticultorilor Filiala Dolj, având ca obiect sala C243, clădirea centrală a Universității din 

Craiova. 

 

Art. 16. Se aprobă cererile cu numerele de înregistrare 80/10.06.2021, 81/10.06.2021, 

82/10.06.2021, 124/09.06.2021, 276/26.05.2021, 561/03.06.2021, 619/08.06.2021, 

2546/24.05.2021, 2614/27.05.2021, 2836/08.06.2021 și 2759/03.06.2021 privind restituiri de 

taxe achitate eronat în contul Universității din Craiova. 






