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HOTĂRÂREA 
 nr. 23 din 22.07.2020 

                                                     
 

Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, în şedinţa din data de 
22.07.2020, 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 Procedura internă privind stabilirea valorii rezultatelor activităţii de 

cercetare-dezvoltare în vederea valorificării acestora, elaborată la nivelul instituţiei noastre, ca 
urmare a adresei primite din partea Ministerului Educaţiei şi Cercetării cu nr. 1694/15.05.2020 
cu privire la Ordinul nr. 4242/12.05.2020. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 
Art. 2. Se aprobă înfiinţarea următoarelor programe de studii universitare de masterat 

didactic, încadrate în domeniul Ştiinţe ale educaţiei: 
 Master didactic în domeniul Informatică; 
 Master didactic în domeniul Chimie; 
 Master didactic în domeniul Biologie; 
 Master didactic în domeniul Calculatoare şi tehnologia informaţiei. 
Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 
Art. 3. Se aprobă constituirea și componența Consiliului director al programelor de 

master didactic. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 
 

Art. 4. Se aprobă: 
 Metodologia de iniţiere, organizare şi implementare a programelor de master 

didactic;  
 Metodologia de admitere la programele de master în domeniul Ştiinţe ale 

educaţiei;  
 Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea practicii de specialitate 

(pedagogică/managerială/de consiliere) a studenţilor din domeniul Ştiinţe ale 
educaţiei. 

Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 
 

Art. 5. Se aprobă procedura desfăşurării cursurilor de pregătire în sistem online pentru 
profesori în vederea susţinerii examenelor de definitivat şi gradul al II-lea cu durata 40 de ore, 
tarif 500 lei/ curs. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 
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Art. 6. Se aprobă solicitarea Facultății de Litere  privind admiterea pe locuri finanțate de 
la buget, la concursul de admitere, a unui candidat care a obținut în anul 2018 premiul al III-lea 
la Olimpiada Națională de limbi romanice (limba spaniolă). 

 
Art. 7. Se aprobă solicitarea Staţiunii Didactice Banu Mărăcine cu numărul de 

înregistrare 132/08.07.2020 privind acordarea unui împrumut care să acopere cheltuielile curente 
pentru luna iulie. Împrumutul va fi restituit în decursul anului 2020. 

 
Art. 8. Se aprobă solicitarea Staţiunii de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură Vâlcea 

cu numărul de înregistrare 305/08.07.2020 privind acordarea unui împrumut care să acopere 
cheltuielile curente pentru luna iulie. Împrumutul va fi restituit în toamna anului 2020, după 
vânzarea materialului săditor pomicol. 

 
Art. 9. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 273/23.06.2020 privind restituirea 

ultimei tranșe din taxa de școlarizare pentru studii universitare de licență, deoarece a fost achitată 
eronat de două ori. 

 
Art. 10. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 1227/26.05.2020 privind restituirea 

taxei pentru susținere examene de finalizare studii universitare de licență, deoarece a fost 
achitată eronat. 

 
Art. 11. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 115/16.06.2020 privind transferul 

ultimei tranșe din taxa de școlarizare de la persoana plătitoare către student.  
 

Art. 12. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 3147/14.07.2020 privind restituirea 
unei sume achitate în contul Universității din Craiova reprezentând taxă de înscriere la concursul 
de admitere la studii universitare de licență achitată eronat de două ori. 

 
Art. 13. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 3195/16.07.2020 privind restituirea 

unei sume achitate în contul Universității din Craiova reprezentând taxă de înscriere la concursul 
de admitere la studii universitare de master deoarece din motive personale candidatul s-a retras 
din concurs. 

 
Art. 14. Se aprobă Situațiile financiare anuale pentru 2019, pentru Work Team Association 

S.R.L. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 
 

Art. 15. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 330/21.07.2020 privind restituirea 
unei sume achitate în contul Universității din Craiova reprezentând taxe de înscriere la concursul 
de admitere la studii universitare de licență achitată eronat. 

 
Art. 16. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 329/21.07.2020 privind restituirea 

unei sume achitate în contul Universității din Craiova reprezentând taxă de înscriere la concursul 
de admitere la studii universitare de licență achitată eronat. 

 
Art. 17. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 4186/15.07.2020 privind acordarea 

unui ajutor de deces pentru soțul supraviețuitor al unui angajat decedat, conform art. 73 alin. (3) 
din Contractul Colectiv de Muncă la nivelul Universității din Craiova. 

 
Art. 18. Se aprobă acordarea unui împrumut din linia de credit a Universității din Craiova 

cu destinația finanțării proiectelor, pentru proiectul „Universitatea Antreprenorială”. Împrumutul 
va fi restituit după încasarea Cererii de prefinanţare nr. 2, în luna iulie 2020 care va fi inclusă în 
Cererea de rambursare nr. 4 din luna august 2020. 

 



Art. 19. Se aprobi solicitarea cu num[rul de inregistrare 3174115.07.2020 privind
eliberarea unui duplicat pentru un supliment anex6la diploma de licen{6.

Art. 20. Prezenta hotir0re se afiqeazi pe pagina de internet a Universitiifii din Craiova.

Prqedintele Consiliului de Administrafie, $ef Birou Juridic, ,

Prof. univ. dr. Cezar Ionuf SPINTI
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