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HOTĂRÂREA 
 nr. 27 din 16.10.2019 

 
 

Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 
16.10.2019, 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 propunerile facultăților privind tarifele de plată cu ora pentru activităţile 

didactice efectuate din posturi vacante, rezervate  sau temporar vacante pentru anul universitar 
2019- 2020, conform Art.11 din „Metodologia privind acoperirea activităților didactice în regim 
de plata cu ora”. Acestea vor fi înaintate Senatului universitar. 

 
Art. 2.  Se aprobă solicitarea Direcției Generale Administrative privind preluarea de către 

fondul centralizat al Universităţii din Craiova a împrumutului acordat de Stațiunea de Cercetare 
Dezvoltare Agricolă Caracal, în anul 2013,  pentru finanțarea Programului Regional POR 3791 - 
„Reabilitare Campus Universitar Complex Mecanică - lucrări de schimbare destinaţie a cantinei 
în bibliotecă, extindere clădire pentru asigurarea de spaţii de învăţământ si facilităţi conexe, 
Craiova, str. Calea Bucureşti nr. 107D”. Împrumutul va fi restituit în momentul în care finanțarea 
va fi încasată de la Autoritatea de Management. 

 
Art. 3. Se aprobă Raportul Comisiei de Analiză numită prin Decizia nr.365C/29.11.2018. 
 
Art. 4. Se aprobă solicitarea Facultăţii de Inginerie Electrică privind utilizarea autocarului 

universității pentru organizarea unei excursii de documentare cu studenţii specializării 
„Echipamente şi Instalaţii de Aviaţie”, în perioada 13 -15 noiembrie 2019, la obiective cu 
specific de aviaţie din Braşov (IAR Braşov şi AIRBUS HELICOPTERS Braşov) şi Bacău 
(AEROSTAR S.A) pentru un grup de 35 de studenţi şi cadre didactice. 

 
Art. 5. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 1066/15.10.2019 privind  

acordarea unui împrumut din fonduri proprii ale Universităţii din Craiova pentru proiectul 
„Student antreprenor în cadrul Facultăţilor de Ştiinţe Sociale, Litere şi Geografie”, fiind necesar 
pentru plata contribuţiilor aferente lunii septembrie 2019. Împrumutul va fi restituit către 
Universitatea din Craiova la momentul încasării sumelor. 
 

Art. 6. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 1067/15.10.2019 privind  
acordarea unui împrumut din fonduri proprii ale Universităţii din Craiova pentru proiectul 
„Servicii de consiliere juridică pentru victime ale unor abuzuri sau nereguli din administraţie şi 
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justiţie”, fiind necesar pentru finalizarea implementării cu succes a activităţilor proiectului. 
Împrumutul va fi restituit către Universitatea din Craiova în luna decembrie 2019. 

Art. 7. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 1068/15.10.2019 privind  
acordarea unui împrumut din fonduri proprii ale Universităţii din Craiova pentru proiectul 
„Profesori buni pentru copii fericiţi”, fiind necesar pentru plata contribuţiilor aferente lunii 
septembrie 2019. Suma va fi restituită către Universitatea din Craiova la momentul încasării 
Cererii de rambursare nr. 4, estimativ în luna noiembrie 2019. 

 
Art. 8. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 1069/15.10.2019, de la  

Prorectoratul Fonduri Europene și Informatizare, privind demararea procedurii de selecție prin 
concurs a unui post de expert pe termen lung, membrii comisiei de selecţie, membrii comisiei de 
contestații și calendarul de desfășurare a concursului pentru proiectul „Universitatea 
Antreprenorială – sistem de educaţie superioară şi de formare pentru piața muncii din România 
prin acordarea de burse pentru doctoranzi şi cercetători postdoctorat și implemetarea de 
programe de formare antreprenorială inovative”. 
 

Art. 9. Se aprobă solicitarea Facultăţii de Științe privind utilizarea autocarului 
universității pe ruta Craiova - Orşova - Craiova pentru cei 45 de participanţi la Conferinţa 
aniversara  „60 de ani de învățământ academic craiovean în domeniul ştiinţelor”, în data de 9 
noiembrie 2019. 
 

Art. 10. Se aprobă solicitarea Facultăţii de Litere privind utilizarea autocarului universității 
pe ruta Craiova - Dubova - Craiova pentru participanţii la Conferinţa aniversară  „Language, 
Literature and Cultural Policies - Choices and Common Sense”, organizată de Departamentul de 
Studii Anglo-Americane și Germane, în data de 19 octombrie 2019. 

 
Art. 11. Se aprobă solicitarea Facultăţii de Inginerie Electrică privind utilizarea autocarului 

universității pentru organizarea unei vizite de documentare în cadrul Institutului National de 
Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară Horia Hulubei pentru studenţii din anul 
I, master, Inginerie electrică aplicată în protecţia şi managementul mediului şi anul IV, 
programele de studii Electromecanică şi Informatică aplicată în Inginerie electrică,  în data de 5 
noiembrie 2019. 

 
Art. 12. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 8213/09.10.2019 privind 

restituirea contravalorii primei tranșe din taxa de studiu deoarece a fost achitată eronat. 
 

Art. 13. Nu se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 1026/07.10.2019. 
 

Art. 14. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 1064/15.10.2019 privind 
acordarea unui ajutor de deces, conform Art. 73, alin.(3) din Contractul Colectiv de Muncă al 
Universității din Craiova. 
 

Art. 15. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 8233/10.10.2019 privind 
eliberarea unui duplicat al diplomei de licență. 

Art. 16. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 8511/16.10.2019 privind 
eliberarea unui duplicat al foii matricole, anexă la diploma de licență. 

Art. 17. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 71/16.10.2019 de la Prorectoratul 
Cercetare științifică și relații cu mediul economic privind cuantumul maxim al taxelor de 
publicare pentru articole indexate ce va fi suportat din fondul de cercetare al Universității din 
Craiova.  
 




