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HOTĂRÂREA 

 nr. 1 din 13.01.2021 

                                                     

 

Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, în şedinţa din data de 

13.01.2021, în conformitate cu prevederile  art. 66 din Carta Universităţii şi prevederile art. 213 

alin. 13 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă solicitarea Prorectoratului Programe de Studii și Asigurarea Calității  cu 

numărul de înregistrare 7458/21.12.2020 privind componența Consiliului pentru asigurarea 

calității, în conformitate cu Art. 165 al Cartei Universității din Craiova.  

  Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 2. Se aprobă solicitarea  Prorectoratului Fonduri Europene și Informatizare cu 

numărul de înregistrare  1666/28.12.2020 privind:  

 includerea în lista proiectelor finanțate de Universitatea din Craiova prin linia de credit 

deschisă cu destinația finanțării proiectelor, a proiectului POCU/864/6/21/140783 „Start 

în carieră prin master didactic” care se va derula pe o perioadă de 30 de luni, respectiv 

între data de 10 decembrie 2020 şi data de 09 iunie 2023; 

  plata viramentelor, conform Legii nr. 448/2006, calculate pentru cheltuielile de personal 

aferente proiectului, să se suporte din venituri proprii fond centralizat deoarece acestea nu 

sunt cuprinse în bugetul proiectului. 

 

Art. 3. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 7709/17.12.2020 privind 

acordarea unui ajutor de deces, conform Art. 73 alin.(3) din Contractul Colectiv de Muncă al 

Universității din Craiova. 

 

Art. 4.  Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 3888/02.12.2020 privind 

continuarea activității didactice după pensionare, pentru un cadru didactic de la Facultatea de 

Economie și Administrarea Afacerilor, până la sfârșitul anului universitar 2020-2021, cu statut 

de cadru didactic asociat, în baza unui contract de muncă cu normă de 3 ore pe zi, conform Art.3 

din Metodologia de aprobare a solicitării de continuare a activităţii didactice şi/sau de 

cercetare. 

 

Art. 5. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 988/11.12.2020 privind continuarea 

activității didactice după pensionare, pentru un cadru didactic de la Facultatea de Horticultură, 

până la sfârșitul anului universitar 2020-2021, cu statut de cadru didactic asociat, în baza unui 

contract de muncă cu normă de 8 ore pe zi, conform Art.3 din Metodologia de aprobare a 

solicitării de continuare a activităţii didactice şi/sau de cercetare. 
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Art. 6. Se aprobă solicitarea  Prorectoratului Cercetare Ştiinţifică și Relaţii cu Mediul 

Economic și a Prorectoratului de Informatizare și Administrarea Fondurilor Europene  cu 

nr.1/12.01.2021 privind componența următoarelor comisii: 

 Comisia de analiză și stabilire a valorii de intrare a produselor rezultate din proiectele 

finanțate din fondul de dezvoltare instituțională (FDI); 

 Comisia de recepție a produselor rezultate din proiectele finanțate din fondul de 

dezvoltare instituțională (FDI). 

 

Art. 7. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 93/12.01.2021 privind prelungirea 

cu 12 luni  a contractului de închiriere nr. 255/18.01.2018. 

 

Art. 8. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 94/12.01.2021 privind prelungirea 

cu 12 luni  a contractului de închiriere nr.256/18.01.2018. 

 

Art. 9. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 92/12.01.2021 privind prelungirea 

cu 12 luni  a contractului de închiriere nr.480/30.01.2015. 

 

Art. 10. Se aprobă cererile cu numerele de înregistrare 630/21.12.2020, 7429/18.12.2020 

și 7441/21.12.2020 privind restituiri de taxe achitate eronat în contul Universității din Craiova. 

 

Art. 11. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 06/12.01.2021 privind scutirea de 

la plata taxei pentru Cursul de pregătire în domeniul instalațiilor electrice, organizat de 

Universitatea din Craiova în cadrul Facultății de Inginerie Electrică, în vederea prelungirii 

autorizației în domeniul electric pentru un angajat al universității. 

 

Art. 12. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 26/11.01.2021 privind condițiile 

de admitere şi calendarul organizării şi desfășurării cursurilor la următoarele programe de studii 

postuniversitare organizate la Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor: 

 Managementul proiectelor în unitățile de învățământ (300 de ore de activitate 

didactica - 12 săptămâni); 

 Managementul unităților de învățământ (600 de ore de activitate didactica - 24 

săptămâni). 

 Propunerile vor fi înaintate Senatului universitar. 

 

Art. 13. Se respinge cererea cu numărul de înregistrare 7431/18.12.2020 a unui student în 

anul I la Programul de masterat Teologie şi Cultură, Facultatea de Teologie Ortodoxă, prin care 

acesta solicită întreruperea studiilor pentru anul 2020-2021, deoarece nu îndeplinește condițiile 

prevăzute în Regulamentul privind activitatea profesională a studenților pentru întreruperea 

anului universitar. 

 

Art. 14. Se aprobă Raportul de analiză cu numărul de înregistrare 417/17.12.2020, pentru  

trei studenți de la Facultatea de Educație Fizică și Sport, elaborat de către comisia aprobată în 

ședința Consiliului de Administrație din 09.12.2020.  

 

Art. 15. Se aprobă cererile cu numerele de înregistrare 7395/17.12.2020, 7424/18.12.2020, 

03/04.01.2021 și 16/04.11.2021 privind eliberarea unor alte foi matricole, anexe la diplomele de 

licență, deoarece foile matricole eliberate au fost pierdute. 

 

Art. 16. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 52/07.01.2021 privind eliberarea 

unui alt supliment, anexă la diploma de licență, deoarece suplimentul eliberat a fost pierdut. 

 

Art. 17. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 7375/16.12.2020 privind eliberarea 

unui  duplicat la diploma de licență, deoarece diploma eliberată a fost pierdută. 

 

 




