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HOTĂRÂREA 

 nr. 20 din 23.06.2021 

                                                     

 

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

23.06.2021, 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 Regulamentul de organizare și funcționare al Bibliotecii Universității 

din Craiova. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 2. Se aprobă Regulamentul privind gestionarea, completarea și eliberarea actelor de 

studii și a documentelor universitare. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 3. Se aprobă solicitarea Facultății de Litere cu numărul de înregistrare 

142/22.06.2021 privind calendarul alegerilor pentru ocuparea locului vacant de membru în 

Consiliul departamentului de la Departamentul de comunicare, jurnalism şi ştiinţele educaţiei. 

Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 4. Se admite cererea cu numărul de înregistrare 43/27.05.2021 privind menținerea 

calității de titular, pentru un cadru didactic de la Facultatea de Științe, pentru anul universitar 

2021-2022, conform Art. 9 din Metodologia de aprobare a solicitării de continuare a activității 

didactice și/sau de cercetare. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 5. Se aprobă solicitarea Facultății de Litere cu numărul de înregistrare 

141/22.06.2021 privind susținerea examenului de finalizare studii în sesiunea septembrie 2021 

pentru șapte absolvenți din alte promoţii. 
 
Art. 6. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 103/DRI/23.06.2021 privind 

acordarea sprijinului financiar (asigurarea cheltuielilor de transport şi hrană - 2 mese/zi) şi 

logistic (materiale promoţionale, tricouri cu sigla UCv etc.) în vederea participării a unui număr 

de 20 de reprezentanţi ai Asociaţiei Studenţilor Basarabeni din Craiova (ASBC) la Târgul 

Universităţilor din România, desfăşurat de Federaţia Tinerilor Români de Pretutindeni, în 

perioada 1-7 iulie la Chişinău, Bălţi şi Cahul, adresat absolvenţilor de liceu care doresc să îşi 

continue studiile în România. 

 

Art. 7. Se aprobă solicitările cu numerele de înregistrare  53/22.06.2021, 119/23.06.2021 

și 120/23.06.2021 privind acordarea unor împrumuturi din Fondul Centralizat de Cercetare 

pentru plata contribuţiilor aferente salarizării membrilor echipelor de cercetare ale proiectelor 
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„Boosting the Innovative Potenţial of Romanian SMEs”,  „Îmbunătăţirea structurii soiurilor de 

grâu de toamnă în sudul şi estul ţării prin crearea şi introducerea de soiuri cu producţie mai 

mare şi mai stabilă în condiţiile schimbărilor climatice şi cu calitate corespunzătoare cerinţelor 

pieţei” și ,,Crearea şi promovarea unor genotipuri noi de orz şi orzoaică caracterizate prin 

însuşiri superioare de adaptabilitate la diferite condiţii de mediu, productivitate şi calitate 

cerute de industria alimentară şi de zootehnie” pentru luna iunie 2021. Împrumuturile vor fi 

restituite în momentul încasării sumelor de la autoritatea contractantă. 

 

Art. 8. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare  117/22.06.2021  privind 

acordarea unui împrumut din Fondul Centralizat de Cercetare pentru plata contribuţiilor sociale 

aferente salarizării membrilor echipei de cercetare a proiectului „CERES- Modul software de 

clasificare a asteroizilor din imagini satelitare utilizând învaţarea automată, nr 403PED/2020” 

pentru lunile iunie - august 2021. Împrumutul va fi restituit în momentul încasării sumelor de la 

autoritatea contractantă. 

 

Art. 9. Se aprobă solicitarea Facultății de Drept cu numărul de înregistrare 

151/15.06.2021 privind plata cotizaţiei anuale conform facturii, având în vedere statutul 

Facultăţii de Drept, de membru al The NetWork of Institutes and Schools of Public 

Administration in Central and Eastern Europe (NISPAcee) - Reţeaua de Institute şi Şcoli de 

Administraţie Publică din Europa Centrală şi de Est. 
 

Art. 10. Se aprobă solicitarea Facultății de Științe cu numărul de înregistrare 

50/14.06.2021 privind scoaterea la concurs a unui post de tehnician cu studii medii pentru 

Departamentul de Chimie. 
 
Art. 11. Se aprobă solicitarea Facultății de Științe cu numărul de înregistrare 

53/23.06.2021 privind prelungirea contractului pe perioadă determinată de un an, a activităţii 

referentului de specialitate de la Departamentul de Fizică. 

 

Art. 12. Se aprobă solicitarea Facultății de Științe cu numărul de înregistrare 

254/22.06.2021 privind cazarea la Staţiunea Rânca în perioada 25 - 26 septembrie 2021 a 

participanților la Romanian Symposium on Geomorphology, Geomorphology, one step further. 

 

Art. 13. Se aprobă cererile cu numerele de înregistrare 141/22.02.2021, 2991/15.06.2021, 

3102/22.06.2021 și 5000/23.09.2020 privind restituiri de taxe achitate eronat în contul 

Universității din Craiova. 

 

Art. 14. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 140/22.06.2021 privind acordarea 

unei burse pentru ajutor social ocazional, conform Art. 12 lit. c) din Regulamentul privind 

acordarea burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţi. 

 

Art. 15. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare  774/23.06.2021  privind  
înregistrarea pe veniturile proprii ale Universităţii din Craiova a unei sume ce reprezintă garanţii 

de participare la licitaţie şi garanţii spaţii închiriate achitate de către societăţi comerciale cu care 

Universitatea din Craiova nu are contracte în derulare şi care nu au solicitat timp de 3 ani 

restituirea. 

 

Art. 16. Se aprobă solicitarea Prorectoratului Fonduri Europene și Informatizare cu 

numărul de înregistrare  144/23.06.2021  privind demararea procedurii de selecție prin concurs a 

patru experţi, comisia de concurs, comisia de contestații și calendarul pentru proiectul „Sprijin la 

început de cariera pentru studenții Universității din Craiova”. 

 

 




