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HOTĂRÂREA 

 nr. 12 din 14.04.2021 

                                                     

 

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

14.04.2021, 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 Metodologia derulării activităţilor didactice în sistem on-line la 

Universitatea din Craiova. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 
 
Art. 2. Se aprobă modificarea articolelor 60, 61, 71, 84 și 86 din Regulamentul privind 

activitatea profesională a studenţilor. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 3. Se aprobă:  

- Organigrama de Management a Universităţii din Craiova;  

- Organigrama Facultăţilor Universităţii din Craiova. 

Propunerile vor fi înaintate Senatului universitar. 

  

Art. 4. Se aprobă solicitarea Facultății de Inginerie Electrică cu numărul de înregistrare 

365/31.03.2021  privind intrarea în lichidare  a specializării Ingineria şi protecţia mediului în 

industrie de la domeniul Ingineria mediului. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 
 
Art. 5. Se aprobă solicitarea Facultății de Litere  cu numărul de înregistrare 

76/08.04.2021 privind premierea studenților care au participat și au luat premii la colocvii 

naționale studențești în anul universitar 2020-2021, în conformitate cu Metodologia privind 

acordarea unor recompense cadrelor didactice şi studenților cu rezultate deosebite în cadrul 

concursurilor studențești. 
 
Art. 6. Se aprobă finanțarea din fondul pentru situații speciale a lucrărilor de reparații 

curente, care sunt necesare pentru adaptarea spațiilor de cazare din Căminul studențesc nr. 11 din 

complexul Facultății de Educație Fizică și Sport în spații pentru activități didactice (laboratoare, 

săli de curs și seminar), în care să se desfășoare activitatea facultăților cu profil electric pe o 

perioadă determinată de aproximativ 3 ani, conform articolului 2 alin. 3, litera g) pentru 

asigurarea în timpul exercițiului financiar a finanțării acelor cheltuieli cu caracter neprevăzut și 

de urgență care nu au fost cuprinse în bugetul inițial. 

 

Art. 7. Se aprobă solicitarea Facultății de Mecanică cu numărul de înregistrare 

468/07.04.2021  privind actualizarea de tarife pentru ITP, respectiv pentru introducerea 

categoriei de Autoturisme destinate activităților de taximetrie şi şcoală de şoferi (care realizează 
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inspecții ITP la 6 luni), activitatea ce se desfășoară în Centrul de Cost - Autovehicule Rutiere şi 

Transporturi (ART) al Facultății de Mecanică, pentru Inspecții Tehnice Periodice. Propunerea va 

fi înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 8. Se aprobă solicitarea Prorectoratului Cercetare Științifică și Relații cu Mediul 

Economic cu numărul de înregistrare 67/08.04.2021 privind transferul către instituția 

coordonatoare UNIWERSYTET JAGIELLONSKI (Krakow, Poland), a unei sume (pre-finanțare 

neutilizată), pentru proiectul „Nonsmooth Contact Dynamics”. 

 

Art. 9. Se aprobă solicitarea Prorectoratului Cercetare Științifică și Relații cu Mediul 

Economic cu numărul de înregistrare 64/05.04.2021 privind acordarea unui împrumut din Fondul 

Centralizat de Cercetare, necesar plăţii contribuţiilor aferente drepturilor salariale ale membrilor 

echipei de cercetare, pentru luna martie 2021, pentru proiectul „Proteză gleznă inteligentă 

experimentală bazată pe fluide inteligente (ESAP-SMAM)”. 

 

Art. 10. Se aprobă solicitarea Prorectoratului Cercetare Științifică și Relații cu Mediul 

Economic cu numărul de înregistrare 74/12.04.2021 privind acordarea unui împrumut din Fondul 

Centralizat de Cercetare, necesar pentru plata contribuţiilor aferente drepturilor salariale ale 

membrilor echipei de cercetare, pentru luna aprilie 2021, pentru proiectul „Cercetări privind 

determinarea experimentală a parametrilor electrici şi mecanici ai cablurilor sertizate utilizate în 

construcţia locomotivelor electrice”. 

  

Art. 11. Se aprobă solicitarea Prorectoratului Cercetare Științifică și Relații cu Mediul 

Economic cu numărul de înregistrare 75/13.04.2021 privind acordarea unui împrumut din Fondul 

Centralizat de Cercetare, necesar plăţii contribuţiilor aferente drepturilor salariale ale membrilor 

echipei de cercetare, pentru luna aprilie 2021, pentru proiectul „Tehnologii emergente pentru 

contracararea efectelor incluse de curgerile turbulente ale mediilor fluide - CONTUR”. 

 

Art. 12. Se aprobă solicitarea Prorectoratului Fonduri Europene și Informatizare cu 

numărul de înregistrare 90/14.04.2021 privind acordarea unui împrumut, din venituri proprii, 

reprezentând cheltuieli cu servicii de publicitate. Împrumutul va fi returnat o dată cu încasarea 

tranșei a 11-a de finanțare. 

 

Art. 13. Se aprobă solicitarea Prorectoratului Fonduri Europene și Informatizare cu 

numărul de înregistrare 89/14.04.2021 privind acordarea unui împrumut, din venituri proprii, 

necesar pentru plata unei facturi. Suma a fost bugetată în proiect şi urmează a fi restituită din 

prima cerere de rambursare ce urmează a se depune până la finele lunii iunie 2021. 

 

Art. 14. Se aprobă solicitarea Prorectoratului Fonduri Europene și Informatizare cu 

numărul de înregistrare 88/14.04.2021 privind numirea unui nou manager al proiectului 

„Reabilitare și modernizare spații învăţământ – corpuri D(C5-6), E(C4) şi F(C11) din 

complexul facultăţilor cu profil electric” și al unui nou Manager tehnic. 
 

Art. 15. Se aprobă solicitarea Prorectoratului Fonduri Europene și Informatizare cu 

numărul de înregistrare 87/14.04.2021 privind numirea structurii unităţii de implementare a 

programului (UIP) pentru proiectul „Consolidarea, reabilitarea, extinderea (cu modificarea 

regimului general de înălţime la Sp+P+2), modernizarea şi dotarea complexului de cercetare şi 

activităţi conexe "Sfântul Ierarh Calinic”. 

 

Art. 16. Se aprobă solicitarea Prorectoratului Fonduri Europene și Informatizare cu 

numărul de înregistrare 86/14.04.2021 privind numirea structurii unităţii de implementare a 

programului (UIP) pentru proiectul „Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii 

educaţionale din cadrul Universităţii din Craiova, schimbare de destinaţie din cămin studenţesc 

în spații pentru activități didactice”. 




