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HOTĂRÂREA 

 nr. 26 din 16.09.2020 

                                                     

 

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

16.09.2020, 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 cu numărul de înregistrare 4568/16.09.2020 privind 

cuantumul taxelor de participare la Simpozionul Științific Internaţional HORTICULTURĂ, 

ALIMENTAŢIE, MEDIU, organizat de către Facultatea de Horticultură, în perioada 29-30 

octombrie 2020. Acestea vor fi în cuantum de 300 lei pentru participanții din România, respectiv 

70 euro pentru participanții din străinătate. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 2. Se aprobă semnarea unui Memorandum de înțelegere academică între Sharda 

University (India) și Universitatea din Craiova (România). Propunerea va fi înaintată Senatului 

universitar. 
 

Art. 3. Se aprobă ca cele trei stațiuni ale Universității din Craiova, Stațiunea de 

Cercetare-Dezvoltare Agricolă Caracal, Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură 

Vâlcea si Stațiunea Didactică Banu Mărăcine, subunități fără personalitate juridică, să-şi 

gestioneze în comun resursele financiare, materiale și umane. 

 

Art. 4. Se aprobă plata din venituri proprii fond centralizat a 25% din totalul cheltuielilor 

efectuate pentru realizarea obiectivului „Reabilitare Cămin studențesc și amenajare cabinete 

medicale Corp CI2”, având în vedere că parterul este ocupat în totalitate de cabinete medicale 

care vor asigura asistența medicală pentru toți studenții Universității din Craiova. 

 
Art. 5. Se aprobă, având în vedere evoluția situației epidemiologice pe teritoriul 

României care a impus închiderea căminelor și cantinelor Universității din Craiova, ca plățile 

efectuate la activitatea Cămine-Cantine pentru cheltuielile curente care depășesc bugetul acestei 

activități, din cauza diminuării încasărilor, să fie suportate până la sfârșitul anului 2020 din 

venituri proprii fond centralizat. 

 

Art. 6. Se aprobă prelungirea cu 12 luni a contractului de comodat încheiat în data de 

01.10.2015 privind remiterea temporară spre folosință gratuită a sălii 443 D situată la etajul 2 al 
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sediului Universității din Craiova pentru Asociația „Centrul de Studii Politice Post-Comuniste” 

(CEPOS). 

 

Art. 7. Se aprobă prelungirea contractului de comodat având ca obiect sala 431 din 

clădirea centrală a Universității din Craiova utilizată pentru sediu social al Work Team 

Association SRL, revocarea mandatului administratorului actual, numirea unui nou administrator 

și împuternicirea rectorului Universității din Craiova pentru a semna decizia asociatului unic al 

Work Team Association SRL, a actului constitutiv actualizat, precum şi a tuturor documentelor 

necesare pentru ONRC Dolj. 

 

Art. 8. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 4482/14.09.2020 privind 

acordarea de sprijin financiar prin includerea proiectului „Educație și competențe prin stagii de 

practică pentru studenți din domeniul drept și administrație publică”, în lista proiectelor finanțate 

de Universitatea din Craiova prin intermediul liniei de credit deschisă în acest scop. 

 

Art. 9. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 4489/14.09.2020 privind 

acordarea de sprijin financiar prin includerea proiectului „Sprijin la început de carieră pentru 

studenții Universității din Craiova”, în lista proiectelor finanțate de Universitatea din Craiova 

prin intermediul liniei de credit deschisă în acest scop. 

 

Art. 10. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 4490/14.09.2020 privind 

acordarea de sprijin financiar prin includerea proiectului „Stagii de practică inovative și 

interdisciplinare”, în lista proiectelor finanțate de Universitatea din Craiova prin intermediul 

liniei de credit deschisă în acest scop. 

 

Art. 11. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 4571/16.09.2020 privind 

acordarea de sprijin financiar prin includerea proiectelor „Reabilitare si modernizare spatii 

învățământ - corpurile A(C8), B(C9) și C(C10) din complexul facultăților cu profil electric” și 

„Reabilitare și modernizare spații învățământ - corpuri D(C5-6), E(C4) și F(C11) din complexul 

facultăților cu profil electric” în lista proiectelor finanțate de Universitatea din Craiova prin 

intermediul liniei de credit deschisă în acest scop. 

 

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

numărul de înregistrare 4572/16.09.2020 privind demararea procedurii de selecție prin concurs a 

unui post vacant 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 piaţa muncii din România 

prin acordarea de burse pentru doctoranzi şi cercetători postdoctorat si implemetarea de 

programe de formare antreprenoriala inovative”. 

 

Art. 13. Se aprobă cererile cu numerele de înregistrare 3445/27.07.2020, 3446/27.07.2020, 

3456/27.07.2020, 3513/28.07.2020, 3557/29.07.2020, 3562/29.07.2020, 3564/29.07.2020, 

3565/29.07.2020, 3586/30.07.2020, 3588/30.07.2020, 3589/30.07.2020, 3590/30.07.2020, 

3596/30.07.2020, 3649/31.07.2020, 3658/31.07.2020, 3659/31.07.2020, 3660/31.07.2020, 

3668/31.07.2020, 3687/03.08.2020, 3700/04.08.2020, 3704/04.08.2020, 3710/05.08.2020, 

3720/06.08.2020,  3743/10.08.2020, 3744/10.08.2020,  3908/01.09.2020, 3921/01.09.2020, 

4565/16.09.2020, 1010/30.07.2020 și 1011/30.07.2020 privind restituiri de taxe achitate eronat 

în contul Universității din Craiova. 

 

Art. 14. Se aprobă cererile cu numerele de înregistrare 357/18.08.2020  383/04.09.2020, 

384/04.09.2020, 388/07.09.2020, 389/07.09.2020, 390/07.09.2020, 391/07.09.2020, 

392/07.09.2020, 393/07.09.2020, 394/07.09.2020, 401/11.09.2020, 3674/31.07.2020,  

3825/19.08.2020,  4075/07.09.2020, 4090/07.09.2020,  4152/09.09.2020, 4153/09.09.2020, 
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4381/10.09.2020, 4382/10.09.2020,   privind restituiri de taxe achitate eronat în contul 

Universității din Craiova. 

 

Art. 15. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 985/09.09.2020 privind restituirea  

unor taxe de cămin  achitate de studenți pentru lunile martie și aprilie 2020. 

 

Art. 16. Se aprobă trecerea pe cheltuiala Universității din Craiova a unei sume 

reprezentând taxe de cămin aferente anilor universitari 2014/2015 și 2015/2016 care nu au putut 

fi recuperate și care, în acest moment, sunt prescrise. 

 

Art. 17. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 1020/DIP/16.09.2020 privind 

scoaterea la concurs a 8 posturi  vacante pentru Direcția Patrimoniu și Investiții. 

 

Art. 18. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 4617/16.09.2020 privind 

scoaterea din funcţiune/uz a unor mijloace fixe și materiale de natura obiectelor de inventor de la 

Staţiunea Didactică Banu Mărăcine. 

 

Art. 19. Se aprobă procesul-verbal înregistrat cu numărul 4218/15.09.2020 întocmit de 

comisia constituită în baza Deciziei nr. 156 C/03/09/2020 care a procedat la verificarea și 

constatarea alimentelor expirate din cadrul cantinelor și Casei Universitarilor. 

 

Art. 20. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 4102/07.09.2020 privind 

prelungirea cu 12 luni a contractului de închiriere cu nr. 1087/27.09.2010. 

 

Art. 21. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 4126/09.09.2020 privind 

prelungirea cu 12 luni a contractului de închiriere cu nr. 12/01.10.2013. 

 

Art. 22. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 4156/09.09.2020 privind 

prelungirea cu 12 luni a contractului de închiriere cu nr. 13/01.10.2013. 

 

Art. 23. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 4616/16.09.2020 privind 

permiterea accesului unei echipe de la CIS Gaz la Staţiunea Didactice Banu Mărăcine, la 

transformatorul de energie electrică. 

 

Art. 24. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 3375/09.09.2020 privind 

constituirea  unei comisii de cercetare disciplinară pentru un agent de securitate. 

 

Art. 25. Se aprobă cererile cu numerele de înregistrare 4138/08.09.2020, 4439/11.09.2020 

și 4415/10.09.2020 privind eliberarea de duplicate ale unor diplome de licență. 

 

Art. 26. Se aprobă cererile cu numerele de înregistrare 4137/08.09.2020, 4414/10.09.2020 

și 4567/16.09.2020 privind eliberarea unor alte suplimente, anexe la diplome de licență deoarece 

suplimentele eliberate au fost pierdute. 

 

Art. 27. Se aprobă cererile cu numerele de înregistrare 4545/15.09.2020 și 

4574/16.09.2020 privind eliberarea unor alte suplimente, anexe la diplome de licență deoarece 

suplimentele eliberate conțineau greșeli. 

 

Art. 28. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 4386/10.09.2020 privind eliberarea 

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

pierdută. 
 

 




