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HOTĂRÂREA 

 nr. 37 din 16.12.2020 

                                                     

 

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

16.12.2020, 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 Fonduri Europene și Informatizare cu 

numărul de înregistrare  620/14.12.2020 privind includerea în lista proiectelor finanţate de 

Universitatea din Craiova, prin linia de credit deschisă cu destinaţia finanţării proiectelor a 

următoarelor proiecte: 
 REABILITARE ȘI MODERNIZARE SPAȚII ÎNVĂȚĂMÂNT - CORPURILE A(C8), 

B(C9) SI C(C10) DIN COMPLEXUL FACULTĂŢILOR CU PROFIL ELECTRIC, Cod 

proiect: 119835; 

 REABILITARE ŞI MODERNIZARE SPAŢII ÎNVĂŢĂMÂNT - CORPURI D(C5-6), 

E(C4) ŞI F(C11) DIN COMPLEXUL FACULTĂŢILOR CU PROFIL ELECTRIC, Cod 

proiect: 123507; 

 REABILITARE, REAMENAJARE, SUPRAETAJARE ȘI EXTINDERE CORP C7 

DEZAFECTARE CORPURI C8, C11 FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ȘI 

SPORT, Cod proiect: 121530. 

 

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

numărul de înregistrare 621/14.12.2020 privind demararea procedurii de selecție prin concurs a 

posturilor de experți pe termen lung, comisia de selecție, comisia de contestații și  calendarul de 

desfășurare a concursului pentru proiectul „HUB-UCv - Centru Suport pentru Proiecte CD 

Internaționale pentru regiunea Oltenia”. 

 

Art. 3. Se aprobă solicitarea Prorectoratului Fonduri Europene și Informatizare cu 

numărul de înregistrare 621/14.12.2020 privind indicatorii tehnico-economici, valoarea totală, 

contribuţia proprie şi cererea de finanţare, „Educaţie angajantă și responsabilă” care va fi depusă 

în cadrul apelului de proiecte POIM/881/9/1/ „Consolidarea capacităţii unităţilor de învăţământ 

de stat în vederea gestionării situaţiei de pandemie generată de virusul SARS-COV-2”. 

Propunerea fi înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 4. Se aprobă calendarul pentru alegerea directorului departamentului de 

Management, Marketing şi Administrarea Afacerilor (MMAA), Facultatea de Economie şi 

Administrarea Afacerilor:  

 Depunerea dosarelor de candidatură: 18-19 ianuarie 2021;  

 Desfășurarea alegerilor: 20 ianuarie 2021 (turul I);  

                                       21 ianuarie 2021 (turul II) dacă la data primei convocări nu este 

realizat cvorumul;  
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 Validare alegeri în Consiliul Facultății: 25 ianuarie 2021.  

Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 5.  Se aprobă  încheierea unui protocol de colaborare academică între Universitatea 

din Craiova (Craiova, România) și Polotsk State University (Novopolotsk, Republic of Belarus). 

Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 6. Se aprobă calendarul pentru alegerea directorului departamentului de Limbi 

Moderne Aplicate (DLMA) și a consiliului departamental, Facultatea de Litere:  

 Depunerea dosarelor de candidatură: 18-19 ianuarie 2021;  

 Desfășurarea alegerilor: 20 ianuarie 2021 (turul I);  

                                       21 ianuarie 2021 (turul II) dacă la data primei convocări nu este 

realizat cvorumul;  

 Validare alegeri în Consiliul Facultății: 25 ianuarie 2021.  

Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 7. Se aprobă solicitarea Universității „Constantin Brâncuşi” din Târgu - Jiu  ca 

absolvenţii din promoţia 2021 ai programului de studii universitare de licenţă Pedagogia 

învăţământului primar şi preşcolar, cursuri IF, 180 de credite, domeniul de licenţă Ştiinţe ale 

educaţiei, autorizat să funcţioneze provizoriu, din cadrul Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Drept 

şi Administraţie Publică a Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu să susţină examenul 

de finalizare studii de licenţă în sesiunea iulie 2021 la Facultatea de Litere a Universităţii din 

Craiova. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 8. Se aprobă solicitarea Prorectoratului Fonduri Europene și Informatizare cu 

numărul de înregistrare 619/14.12.2020 privind demararea procedurii de selecție prin concurs a 

posturilor de experți pe termen lung, comisia de selecție, comisia de contestații și  calendarul de 

desfășurare a concursului pentru proiectul „Student antreprenor în cadrul Facultăţilor de Ştiinţe 

şi Inginerie”. 

 

Art. 9. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 623/15.12.2020 privind proiectul 

„PRAXIS - Buni practicieni în domeniul economic în tranziţie de la şcoală la viaţa activă”. 

 

Art. 10. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 2041/03.12.2020 privind 

acordarea unui concediu, în regim ,,fără plată”, pentru un an, începând cu data de 07.01.2021, 

pentru un cadru didactic titular la Facultatea de Inginerie Electrică, conform Art.54 din Legea 

nr.53/2003. 

 

Art. 11.  Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 16/03.12.2020 privind continuarea 

activității didactice după pensionare, pentru un cadru didactic de la Facultatea de Litere, 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”. 
 

Art. 12. Se aprobă solicitarea Facultății de Litere cu numărul de înregistrare 

734/15.12.2020 privind acordarea de premii unor studenți participanți la colocvii naţionale 

studenţeşti în anul universitar 2019-2020, în conformitate cu „Metodologia privind acordarea 

unor recompense cadrelor didactice şi studenţilor cu rezultate deosebite în cadrul concursurilor 

studenţeşti”. 

 

Art. 13. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 314/15.12.2020 privind scoaterea 

la concurs a unui post de inginer, pe perioadă determinată, în domeniul Calculatoare şi 

Tehnologia Informaţiei la INCESA deoarece volumului activităţilor TIC a crescut odată cu 

proiectele derulate prin INCESA. 




