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HOTĂRÂREA 
 nr. 20 din 17.07.2019 

 
 

Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 
17.07.2019, 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. Universitatea din Craiova oferă candidaților care susțin examen de admitere în 
anul universitar 2019/2020, probă scrisă (licență, master, doctorat) cazare gratuită în Căminul 
studențesc nr.1. Cazarea se realizează în baza legitimației de concurs și a actului de identitate. 

 
Art. 2. Se aprobă ca Universitatea din Craiova să suporte din fondul centralizat, venituri 

proprii, diferența sumei numai pentru cheltuielile de cazare și transport ale membrilor comisiilor 
de concurs din afara universității, pentru posturile didactice pe perioadă nedeterminată, din 
semestrul al II-lea, anul universitar 2018-2019. 

 
Art. 3. Se aprobă solicitarea Facultății de Automatică, Calculatoare şi Electronică privind 

aprobarea cererilor de desfăşurare a activităţii de plata cu ora în anul universitar 2019-2020, 
depuse de cadrele didactice pensionate sau care se vor pensiona în cursul anului 2019. Acestea 
au fost avizate în şedinţa Consiliului Facultăţii de Automatică, Calculatoare şi Electronică din 
data de 10.07.2019. Propunerea va fi înaintată Senatului Universitar. 
 

Art. 4. Se aprobă solicitarea Facultății de Litere privind taxele de participare la 
Conferinţa Internaţională Language, Literature and Cultural Policies: Choices and Sense, 
Craiova 17-19 octombrie 2019: 

- Taxă de participare cu prezentare: 250 lei / 60 euro; 
- Taxă de participare cu prezentare pentru doctoranzi: 190 lei / 40 euro; 
- Taxă de participare fără prezentare: 100 lei / 20 euro. 
Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 
Art. 5. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 4914/10.07.2019 a unui cadru 

didactic de la Facultatea de Drept care solicită concediu fără plată în anul universitar 2019-2020, 
în vederea finalizării unor proiecte de pregătire profesională continuă, conform art. 54 din Codul 
Muncii. 
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Art. 6. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 4606/01.07.2019 a unui cadru 
didactic de la Facultatea de Litere care solicită concediu fără plată în anul universitar 2019-2020, 
pentru interese personale, începând cu data de 1 octombrie 2019, conform art. 54 din Codul 
Muncii. 

Art. 7. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai proiectului: „Reabilitare clădire 
laboratoare autovehicule rutiere“, conform propunerii Direcție Generale Administrative. 

Art. 8. Se aprobă solicitarea  Staţiunii de Cercetare Dezvoltare Agricolă Caracal privind 
stabilirea preturilor de vânzare la grâul de sămânța din producţia anului 2019. 

Art. 9. Se aprobă prelungirea cu un an a contractului de închiriere cu  numărul de 
înregistrare 3398/10.07.2015. 

Art. 10. Se aprobă solicitarea Direcției Generale Administrative cu numărul de înregistrare 
5049/10.07.2019 privind scoaterea din funcţiune/uz  a unor active fixe şi materiale de natura 
obiectelor de inventar (mijloace fixe, active fixe necorporale, materiale de natura obiectelor de 
inventar). 

Art. 11. Se aprobă solicitarea Direcției Generale Administrative cu numărul de înregistrare 
6205/17.07.2019 privind transmiterea fără plată a unor materiale de natura obiectelor de inventar 
din proprietatea Universităţii din Craiova în proprietatea Căminului pentru Persoane Vârstnice 
Craiova. 

Art. 12. Se aprobă solicitarea Facultății de Drept privind: cazarea în 15 camere, în 
Căminul nr. 14 a participanţilor la Conferinţa Internațională Bienală, în perioada1-2 noiembrie 
2019 și a taxa de participare în cuantum de 400 lei. Propunerea va fi înaintată Senatului 
Universitar. 

 
Art. 13. Se aprobă solicitarea Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor privind 

modificarea comisiei nr. 3  pentru susţinerea probei de evaluare (interviu) de către candidaţi, în 
cadrul examenului de admitere la programele de master, în anul universitar 2019-2020, sesiunea 
iulie, dat fiind faptul că unul dintre membri nu este disponibil în zilele de 17 şi 18 iulie 2019, din 
motive personale. 

 
Art. 14. Se aprobă solicitarea Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor privind 

modificarea comisiei pentru susținerea probei de evaluare (interviu) de către candidaţi, în cadrul 
examenului de admitere la master, pentru programele de studii la Drobeta Turnu Severin. 

 
Art. 15. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 5093/16.07.2019 privind admiterea, 

fără susținerea concursului de admitere, pe locuri finanțate de la buget, a unui candidat la 
Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică, studii universitare de licență, specializarea 
Calculatoare (în limba română)  care a obținut în perioada studiilor liceale medalie de argint la 
Olimpiada Națională de Fizică. 

 
Art. 16. Se aprobă solicitarea Facultății de Automatică, Calculatoare şi Electronică, cu 

numărul de înregistrare 5092/16.07.2019, privind scoaterea la concurs:  
- a unui post de inginer de sistem pe perioadă nedeterminată la nivelul Facultăţii de 

Automatică, Calculatoare şi Electronică; 
-  a unui post de inginer de sistem pe perioadă determinată de 1 an la Departamentul de 

Calculatoare şi Tehnologia Informaţiilor. 
 

Art. 17. Se aprobă solicitarea Prorectoratului Fonduri Europene și Informatizare privind 
demararea procedurii de selecţie prin concurs a unui expert pentru proiectul „Student 
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antreprenor în cadrul Facultăţilor de Economie şi Administrarea Afacerilor şi Horticultură”, 
membrii comisiei de selecţie, membrii comisiei de contestații și calendarul de desfășurare a 
concursului. 

Art. 18. Se aprobă solicitarea Prorectoratului Fonduri Europene și Informatizare privind 
demararea procedurii de selecţie prin concurs a unui expert pentru proiectul „Universitatea 
Antreprenorială - sistem de educaţie superioară şi de formare pentru piaţa muncii din România 
prin acordarea de burse pentru doctoranzi şi cercetători post-doctorat şi implemetarea de 
programe de formare antreprenorială inovative”, membrii comisiei de selecţie și membrii 
comisiei de contestații. 

Art. 19. Se aprobă solicitarea Prorectoratului Fonduri Europene și Informatizare privind 
demararea procedurii de selecţie prin concurs a unui expert pentru proiectul „Student 
antreprenor în cadrul Facultăţilor de Ştiinţe Sociale, Litere şi Geografie”, membrii comisiei de 
selecţie, membrii comisiei de contestații și calendarul de desfășurare a concursului. 

Art. 20. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 67/17.07.2019 privind acordarea 
unui împrumut  pentru proiectul „Creşterea capacităţii instituţionale de cercetare - dezvoltare - 
inovare în domeniul pomiculturii ecologice” în vederea acoperirii contribuţiilor angajaţilor şi 
angajatorului pentru lunile iulie şi august şi plata manoperei aferente postului nou de asistent de 
cercetare ştiinţifică. Restituirea împrumutului se va face din capitolul cheltuieli cu personalul, la 
momentul încasării sumelor aferente de la contractor. 

Art. 21. Se aprobă solicitarea Facultății de Horticultură privind servicii de cazare și masă  
pentru un grup de 43 de studenţi şi cadre didactice de la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi 
Medicină Veterinară din Cluj-Napoca care vin în excursie de studiu la Universitatea din Craiova, 
în perioada 24 - 25 iulie 2019. 

Art. 22. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 771/17.07.2019 privind acordarea 
unui împrumut  pentru proiectul „Student antreprenor în cadrul Facultăţilor de Economie şi 
Administrarea Afacerilor şi Horticultură” în vederea acoperirii contribuţiilor angajaţilor şi 
angajatorului pentru luna iulie. Sumele primite cu titlu de împrumut din fondul centralizat al 
Universităţii din Craiova vor fi rambursate pe măsura încasărilor de la Autoritatea de 
Management, reprezentând contravaloarea cererilor de rambursare a cheltuielilor depuse pe 
parcursul desfăşurării proiectului. 

Art. 23. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 5023/15.07.2019 privind restituirea 
contravalorii taxei pentru susținerea examenului de licență, în sesiunea iulie 2019, deoarece a 
fost achitată eronat. 

Art. 24. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 4603/01.07.2019 privind 
instalarea unor standuri speciale, în 4 locații ale universității, pentru închirierea de trotinete 
electrice, cu plata chiriei și a utilităților. 

Art. 25. Se aprobă solicitarea Facultății de Litere, Departamentului de limbi romanice şi 
clasice, privind rezervarea în cadrul Căminului 3, Agronomie a două (2) apartamente care 
urmează să fie ocupate în anul universitar 2019-2020 de către lectorul de limbă bulgară și de 
către lectorul de limba franceză. 

Art. 26. Se aprobă modificarea Art. 10, alin. (2) și (3) din Regulamentului instituțional de 
organizare și funcționare a programelor de studii universitare de doctorat și postdoctorat al 
Instituției Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat – Universitatea din Craiova 
(IOSUD-UCV). Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 




