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HOTĂRÂREA 

 nr. 5 din 17.02.2021 

                                                     

 

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

17.02.2021, 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 solicitarea cu numărul de înregistrare 75/08.02.2021 privind 

componenţa comisiei de finalizare a Programului postuniversitar de educaţie permanentă, de 

perfecţionare profesională a adulţilor „Competenţa antreprenorială - dimensiune a dezvoltării 

profesionale a cadrelor didactice universitare (ANTREPROF)”. Propunerea va fi înaintată 

Senatului universitar. 
 
Art. 2. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 76/08.02.2021 privind tarifele de 

plată cu ora pentru activităţile didactice suplimentare normei de bază pentru semestrul II, al 

anului univeristar 2020-2021, privind Programul de studii psihopedagogice, în vederea 

certificării pentru profesia didactică, organizat de Departamentul pentru Pregătirea Personalului 

Didactic, Nivelul I şi Nivelul II zi: 

 40 de lei brut, pentru activitatea didactică;  

 35 de lei brut, pentru activitatea de coordonare a practicii pedagogice (cadre didactice 

universitare şi mentori de practică pedagogică din învăţământul preuniversitar); 

 Nivelul I şi Nivelul II postuniversitar, de 70 lei brut.  

      Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 
Art. 3. Se amână pentru ședința următoare avizarea extraselor din Procesele verbale ale 

Consiliilor Facultăților cu propunerile de angajare în sistem plata cu ora pentru preluarea 

activităților didactice aferente posturilor didactice vacante, rezervate sau temporar vacante, din 

statele de funcții aprobate pentru anul universitar 2020/2021, semestrul al II-lea, conform 

Metodologiei privind acoperirea activităților didactice în regim e plata cu ora.  

 

Art. 4. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului de Consiliere și 

Orientare în Carieră al Universității din Craiova. Propunerea va fi înaintată Senatului 

universitar. 

 

Art. 5. Se aprobă solicitarea Prorectoratului Fonduri Europene și Informatizare cu 

numărul de înregistrare 31/11.02.2021 privind demararea procedurii de selecție prin concurs a 

trei experți, comisia de concurs, comisia de contestații și calendarul pentru proiectul 

„Îmbunătățirea politicilor publice în învățământul superior și creșterea calității reglementărilor 
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prin actualizarea standardelor de calitate - QAFIN”, având în vedere solicitarea Ministerului 

Educației și Cercetării cu nr. 35 DGTV/4.02.2021. 

 

Art. 6. Se aprobă solicitarea Prorectoratului Fonduri Europene și Informatizare cu 

numărul de înregistrare 35/16.02.2021 privind demararea procedurii de selecție prin concurs a 

unui post de tutore, comisia de concurs, comisia de contestații și calendarul pentru proiectul 

contractului „Educație și competente prin stagii de practică pentru studenți din domeniul drept și 

administrație publică”. 

 

Art. 7. Se aprobă solicitarea Prorectoratului Fonduri Europene și Informatizare cu 

numărul de înregistrare 38/17.02.2021 privind demararea procedurii de selecție prin concurs a 15 

experţi, comisia de concurs, comisia de contestații și calendarul pentru proiectul contractului 

„Sprijin la început de cariera pentru studenţii Universităţii din Craiova”. 

 

Art. 8. Se aprobă  solicitarea cu numărul de înregistrare 751/16.02.2021 privind 

prelungirea cu un an a contractului de comodat nr. 1246/27/02/2020. 

 

Art. 9. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 702/15.02.2021 privind acordarea 

de împrumuturi din venituri proprii fond centralizat, în cursul anului 2021, pentru efectuarea 

cheltuielilor curente (cheltuieli de personal, cheltuieli cu bunuri şi servicii) în cadrul staţiunilor 

SCDP Vâlcea şi SD Banu Mărăcine. Aceste împrumuturi vor fi accesate doar în situaţia în care 

veniturile proprii ale acestora nu acoperă cheltuielile curente şi vor fi restituite imediat ce 

încasările permit acest lucru. 

 

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

Economic cu numărul de înregistrare 33/17.02.2021 privind acordarea unui împrumut din Fondul 

Centralizat de Cercetare pentru plata achiziţiei unor materiale necesare derulării proiectului 

„Proteză gleznă inteligentă experimentală bazată pe fluide inteligente (ESAP-SMAM)”. 

 

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

Economic cu numărul de înregistrare 34/17.02.2021 privind acordarea unui împrumut din Fondul 

Centralizat de Cercetare, necesar plăţii contribuţiilor salariale aferente lunii ianuarie 2021 pentru  

proiectul CDI „Fabricarea, calibrarea si testarea de sisteme integrate avansate de senzori 

pentru aplicaţii in securitate societala — Acronim TESTES Proiect 4 “Tehnologii pentru 

membrane active ale senzorilor pe baza de trioxid de wolfram dopat”. 

 

Art. 12. Se aprobă cererile cu numerele de înregistrare 22/27.01.2021, 27/08.02.2021, 

28/08.02.2021, 32/11.02.2021, 267/05.02.2021, 268/05.02.2021, 288/09.02.2021, 

347/12.02.2021, 410/28.01.2021, 548/04.02.2021, 572/05.02.2021, 604/08.02.2021, 

621/09.02.2021 și 715/15.02.2021  privind restituiri de taxe achitate eronat în contul 

Universității din Craiova. 

 

Art. 13. Se aprobă cererile cu numerele de înregistrare 630/10.02.2021, 722/15.02.2021, 

723/15.02.2021 și 738/16.02.2021 privind eliberarea unor alte suplimente, anexe la diplomele de 

licență, deoarece trei suplimentele eliberate au fost pierdute, iar unul nu a avut completat stagiul 

Erasmus. 

 

Art. 14. Se aprobă cererile cu numerele de înregistrare 731/15.02.2021, 748/16.02.2021 și 

755/16.02.2021 privind eliberarea unor alte foi matricole, anexe la diplomele de licență, 

deoarece două dintre foile matricole eliberate au fost pierdute și una a fost eronat completată. 

 

Art. 15. Se aprobă cererile cu numerele de înregistrare 737/16.02.2021 și 746/16.02.2021 

privind eliberarea unor alte duplicate la diplomele de licență, deoarece diplomele eliberate au 

fost pierdute. 

 




