
 

Hotărârea nr. 21  din  14.07.2021  1 
 

               

 

 

   

      

  

 

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA 

 nr. 21 din 14.07.2021 

                                                     

 

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

14.07.2021, 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 solicitările Facultății de Litere cu numerele de înregistrare 

146/23.06.2021 și 169/12.07.2021 privind premierea studenților care au luat locurile I, II, III și 

mențiuni la colocvii naţionale studenţeşti în anul universitar 2020-2021, în conformitate cu 

Metodologia privind acordarea unor recompense cadrelor didactice şi studenţilor cu rezultate 

deosebite în cadrul concursurilor studenţeşti. 

 

Art. 2. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 3234/29.06.2021 privind 

prelungirea cu 12 luni a contractului de comodat nr. 4122/08.07.2016 și schimbarea sediului de 

la sala 4.6 la sala C4.9. 

 

Art. 3. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 3357/05.07.2021 privind 

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

Universității din Craiova. 

 

Art. 4. Se aprobă propunerea comisiei de analiză (aprobată de Senat prin Hotărârea nr. 

6/24.06.2021) pentru încetarea cercetării disciplinare a unui angajat al universității deoarece a 

încetat de drept contractul individual de muncă. 

 

Art. 5.  Se aprobă prelungirea cu 12 luni a contractelor de închiriere nr.3398/10.07.2015 

și nr. 3187/16.07.2020. 

 

Art. 6. Se aprobă prelungirea cu 12 luni a contractului de comodat cu nr. 

5805/06.08.2013. 

 

Art. 7. Se admite cererea cu numărul de înregistrare 485/03.06.2021 privind menținerea 

calității de titular, pentru un cadru didactic de la Facultatea de Agronomie, 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. 
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Art. 8. Se aprobă Metodologia de constituire şi funcţionare a Biroului electoral al 

Universităţii din Craiova, a birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a comisiilor electorale 

de la nivelul facultăţilor. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 9. Se aprobă Metodologia de alegere a directorilor de departament  şi a consiliilor 

departamentelor. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 10. Se aprobă Metodologia de alegere a Consiliilor facultăților. Propunerea va fi 

înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 11. Se aprobă Metodologia de alegere a Senatului Universității din Craiova. 

Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 12. Se aprobă Metodologia de alegere a Președintelui Senatului universitar. 

Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 13. Se aprobă Metodologia de alegere a Rectorului Universității din Craiova. 

Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 14. Se aprobă Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului public pentru 

selectarea decanilor în cadrul Universităţii din Craiova. Propunerea va fi înaintată Senatului 

universitar. 

 

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

numărul de înregistrare 173/13.07.2021 privind demararea procedurii de selecție prin concurs a 

unui expert informare și publicitate, comisia de concurs, comisia de contestații și calendarul 

pentru proiectul „ Stagii de practica inovative si interdisciplinare”. 

 

Art. 16. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 61/14.07.2021 privind acordarea 

unui împrumut din Fondul Centralizat de Cercetare pentru plata contribuţiilor sociale aferente 

salarizării membrilor echipei de cercetare a proiectului „Boosting the Innovative Potential of 

Romanian SMEs” pentru luna iulie 2021. Împrumutul va fi restituit în momentul încasării 

sumelor de la autoritatea contractantă. 

 

Art. 17. Se aprobă solicitarea Direcției Economice cu numărul de înregistrare 

723/14.06.2021 privind scoaterea din evidenta extrabilanțieră a debitelor din taxe de școlarizare, 

cu o vechime mai mare de trei ani, pentru anii universitari 2006-2011, ale căror termene de 

urmărire s-au prescris. 

 

Art. 18. Se aprobă solicitarea Direcției Economice cu numărul de înregistrare 

796/29.06.2021 privind înregistrarea pe veniturile proprii ale Universităţii din Craiova a unei 

sume ce reprezintă garanţii de participare la licitaţie şi garanţii spaţii închiriate achitate de către 

societăţi comerciale cu care Universitatea din Craiova nu are contracte în derulare şi care nu au 

solicitat timp de 3 ani restituirea. 

 

Art. 19. Se aprobă solicitarea Direcției Generale Administrative cu numărul de înregistrare 

836/13.07.2021 privind scoaterea din funcţiune/uz  a unor active fixe şi materiale de natura 

obiectelor de inventar. 

 

Art. 20. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 3810/14.07.2021 privind: acordul 

de principiu pentru realizarea proiectului de interes public la Stațiunea Didactică Banu Mărăcine 

(zona Aeroport) prin amplasarea unei investiții prin intermediul căreia gazele naturale vehiculate 

prin S.N.T.G.N., să poată fi predate către Sistemul de Distribuție (S.D.) al municipiului Craiova 

și acordul pentru vânzarea construcției C5 (în suprafață de 94 mp) către S.N.T.G.N. Transgaz 

S.A. Mediaș. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 
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Art. 21.  Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 853/13.07.2021 privind 

demararea procedurii pentru scoaterea la concurs a 3 posturi de administrator patrimoniu - studii 

superioare. 

 

Art. 22. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 854/13.07.2021 privind 

demararea procedurii pentru scoaterea la concurs a 10 posturi de administrator patrimoniu - 

muncitor calificat. 

 

Art. 23. Se aprobă solicitarea Comitetului Director al Stațiunilor Didactice și de Cercetare 

din cadrul Universității din Craiova cu numărul de înregistrare 174/13.07.2021 privind trecerea 

pe cheltuiala Universității din Craiova, SCDA Caracal a unei sume reprezentând debite restante 

de la clienți care au achiziționat porumb și grâu în anul 2010-2011, debite ce au depășit termenul 

de prescriere. 

 

Art. 24. Se aprobă solicitarea Comitetului Director al Stațiunilor Didactice și de Cercetare 

din cadrul Universității din Craiova cu numărul de înregistrare 175/13.07.2021 privind stabilirea 

preturile de vânzare la produsele rămase pe stoc din producția anilor 2019-2020 la SCDA 

Caracal. 

 

Art. 25. Se aprobă solicitarea Comitetului Director al Stațiunilor Didactice și de Cercetare 

din cadrul Universității din Craiova cu numărul de înregistrare 176/13.07.2021 privind 

mijloacele fixe din grupele grupa 2 și grupa 3 ce vor fi achiziţionate de către Staţiunile 

Universităţii din Craiova ( SCDA Caracal, SCDP Vâlcea şi SD Banu Mărăcine) să fie încadrate 

la perioada maximă de funcţionare conform Catalogului privind clasificarea şi duratele normale 

de funcţionare a mijloacelor fixe, începând cu 01 iulie 2021. 

 

Art. 26. Se aprobă solicitarea Comitetului Director al Stațiunilor Didactice și de Cercetare 

din cadrul Universității din Craiova cu numărul de înregistrare 178/14.07.2021 privind stabilirea 

prețurilor de vânzare pentru grâul de sămânță  de la SCDA Caracal (Categoria biologică B, 

Categoria biologică C1- producții 2020 și 2021) și pentru prunele din câmpurile experimentale 

de la SCDP Vâlcea. 

 

Art. 27. Se aprobă cererile cu numerele de înregistrare 171/12.07.2021, 3521/12.07.2021, 

și 3522/12.07.2021 privind restituiri de taxe achitate eronat în contul Universității din Craiova. 

 

Art. 28. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 870/13.07.2021 privind 

prelungirea, din 01.08.2021, pe o perioada de 1 an, a numirii pe postul de administrator şef 

facultate. 

 

Art. 29. Se aprobă cererile cu numerele de înregistrare 3130/23.06.2021, 3247/29.06.2021,  

3250/29.06.2021, 3252/29.06.2021, 3353/05.07.2021 și 3358/05.07.2021 privind eliberarea unor 

duplicate pentru diplome de licență/inginer/absolvire, deoarece diplomele eliberate au fost 

pierdute. 

 

Art. 30. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 3334/02.07.2021 privind refacerea 

unei diplome de licență, deoarece diploma eliberată conținea greșeli de redactare. 

 

Art. 31. Se aprobă cererile cu numerele de înregistrare 3470/08.07.2021 și 

3531/12.07.2021 privind eliberarea unor alte suplimente, anexe la diplome de licență, deoarece 

suplimentele eliberate au fost pierdute. 

 

Art. 32. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 3561/13.07.2021 privind eliberarea 

unei alte foi matricole, anexă la diploma de licență, deoarece foaia matricolă eliberată a fost 

pierdută. 






