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HOTĂRÂREA 

 nr. 31 din 21.10.2020 

                                                     

 

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

21.10.2020, 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 514/21.10.2020 privind demararea procedurii de selecție prin concurs a 

15  posturi de experți, membrii comisiei de selecție, membrii comisiei de contestații și calendarul 

de desfășurare a concursului pentru proiectul „Sprijin la început de carieră pentru studenții 

Universității din Craiova”. 

 

Art. 2. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 6040/20.10.2020 privind 

acordarea unui împrumut din fondul centralizat necesar pentru plata contribuțiilor salariale 

aferente lunilor septembrie 2020 - ianuarie 2021 pentru un proiect Erasmus+. Suma împrumutată 

va fi folosită pentru finalizarea implementării acestui proiect. 

 

Art. 3. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 498/20.10.2020 privind acordarea 

unui împrumut din fondul centralizat necesar pentru plata unor facturi curente pentru un proiect 

ADER. Suma împrumutată va fi rambursată când Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale va 

trimite către Universitatea din Craiova contravaloarea etapei a II-a. 
 
Art. 4. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 499/20.10.2020 privind acordarea 

unui împrumut din fondul centralizat necesar pentru plata unor facturi curente pentru un proiect 

ADER. Suma împrumutată va fi rambursată când Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale va 

trimite către Universitatea din Craiova contravaloarea etapei a II-a. 
 

Art. 5. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 6049/12.10.2020 privind  plata 

unor drepturi salariale. 

 

Art. 6. Se aprobă solicitarea Facultății de Științe cu numărul de înregistrare 

1403/20.10.2020 privind stabilirea cuantumul tarifului orar la plata cu ora, de 100 lei/ora 

convențională, la programele postuniversitare Conversie în Științe I și Științe II, pentru anul 

universitar 2020/2021. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 7. Se aprobă solicitarea Facultății de Științe cu numărul de înregistrare 

1540/15.10.2020 privind stabilirea cuantumul tarifului orar la plata cu ora, de 85 lei/brut, la 

R O M Â N I A 
             MINISTERUL EDUCAŢIEI  ȘI CERCETĂRII 

 

 

Universitatea din Craiova 
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 

 

Craiova, Str. Al.I. Cuza, nr. 13, 200585,   

tel: +40-351-403145,  fax:+40-251-411688,  www.ucv.ro 

e-mail: rectorat@central.ucv.ro, rectorat@ucv.ro 
 

 

http://www.ucv.ro/
mailto:rectorat@central.ucv.ro
mailto:rectorat@ucv.ro



