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HOTĂRÂREA 
 nr. 21 din 24.07.2019 

 
 

Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 
24.07.2019, 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. Se aprobă Principiile de lucru privind întocmirea statelor de funcții pentru anul 
academic 2019-2020. 

 
Art. 2. Se aprobă scoaterea la concurs a unui post de referent cu studii superioare, la 

Centrul Multicultural al Universităţii din Craiova.  
 

Art. 3. Se aprobă solicitarea Facultății de Inginerie Electrică privind deplasarea cu 
autocarul Universităţii, în perioada 09-13 octombrie 2019, la Chișinău, la Conferinţa 
Internaţională de Sisteme Electromecanice şi Energetice – SIELMEN, ediția a XXII-a. 
  

Art. 4. Se aprobă solicitarea Facultății de Litere privind taxele de participare la 
Conferinţa Internaţională Comparativism, Identity, Comunication, ediţia a XII-a, 11-12 
octombrie 2019: taxa de participare  de 200 lei (150 lei pentru doctoranzi), respectiv 50 Euro (40 
Euro pentru doctoranzi). 

Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 
 

Art. 5. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 776/18.07.2019 privind acordarea 
unui împrumut  pentru proiectul  „Tehnologii emergente pentru contracararea efectelor induse 
de curgerile turbulente ale mediilor fluide - CONTUR” în vederea acoperirii contribuţiilor 
angajaţilor şi angajatorului pentru luna iulie 2019. Suma împrumutată va fi returnată Fondului de 
Cercetare Centralizat în luna august sau septembrie 2019, în momentul în care UEFISCDI 
(ordonatorul de credite) va trimite către Universitatea din Craiova a doua transa din avansul de 
90% din suma alocată pentru anul 2019. 

Art. 6. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 794/22.07.2019 privind acordarea 
unui împrumut  pentru proiectul  „Tehnologii emergente pentru contracararea efectelor induse 
de curgerile turbulente ale mediilor fluide - CONTUR” în vederea acoperirii contribuţiilor 
angajaţilor şi angajatorului pentru luna august 2019. Suma împrumutată va fi returnată Fondului 
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de Cercetare Centralizat în luna august sau septembrie 2019, în momentul în care UEFISCDI 
(ordonatorul de credite) va trimite către Universitatea din Craiova a doua transa din avansul de 
90% din suma alocată. 

Art. 7. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 799/23.07.2019 privind acordarea 
unui împrumut  pentru proiectul POCU/90/6.13/6.14 - 106711 în vederea acoperirii contribuţiilor 
angajaţilor şi angajatorului pentru luna iulie 2019. Valoarea totală a împrumutului va fi inclusă în 
Cererea de rambursare nr. 4 din 31.10.2019 şi va fi restituită către Universitatea din Craiova în 
luna decembrie 2019. 

Art. 8. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 800/23.07.2019 privind acordarea 
unui împrumut  pentru proiectul POCU/90/6.13/6.14 - 106711 în vederea acoperirii contribuţiilor 
angajaţilor şi angajatorului pentru luna august 2019. Valoarea totală a împrumutului va fi inclusă 
în Cererea de rambursare nr. 4 din 31.10.2019 şi va fi restituită către Universitatea din Craiova în 
luna decembrie 2019. 

Art. 9. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 804/24.07.2019 privind acordarea 
unui împrumut  pentru proiectul POCU/379/6/21/125095  în vederea acoperirii contribuţiilor 
angajaţilor şi angajatorului pentru luna iulie 2019. Valoarea totală a împrumutului va fi inclusă în 
Cererea de prefinanțare nr. 1 din 01.07.2019 şi va fi restituită către Universitatea din Craiova în 
luna decembrie 2019. 

Art. 10. Se aprobă prelungirea cu 12 luni a contractului de comodat nr.5805/06.08.2013 
încheiat între Universitatea din Craiova şi S.C. WORK TEAM ASSOCIATION S.R.L. 

Art. 11. Se aprobă constituirea unei comisii de cercetare disciplinară prealabilă  și membrii 
acestei comisii, având în vedere referatul nr.1146/22.07.2019. 

Art. 12. Se aprobă solicitarea Facultății de Drept care organizează Școala de vară 2019,  în 
perioada 26 august - 7 septembrie 2019, activitate finanţată prin Programul Ministerului 
Educației Naționale de finanţare a Activităţilor extracurriculare: 

- asigurarea transportului pentru 15 persoane, pe traseul Craiova - staţiunea Călimăneşti, 
judeţul Vâlcea şi retur. Plecare luni, 26 august, ora 9,00 de la Craiova, respectiv, sâmbătă, 
31 august, ora 10,00 de la Călimăneşti, cu microbuzul universității. 

- asigurarea serviciilor de cazare şi masă pentru 15 persoane - în Craiova, în perioada 31 
august - 7 septembrie 2019, în căminul studenţesc nr. 14, cu servirea mesei la Cantina 
universității, din Complex Universitar Calea Bucureşti, nr. 107. 
 

Art. 13. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 2041/04.06.2019 privind 
restituirea taxei de studiu, deoarece studentul nu a fost înmatriculat, neprimind viză. 

Art. 14. Se retrage propunerea de acordare a titlului academic DOCTOR HONORIS 
CAUSA al Universității din Craiova domnului Ștefan Popa PopaʼS. Propunerea va fi înaintată 
Senatului Universitar. 

Art. 15. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 5338/24.07.2019 a unui cadru 
didactic de la Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică care solicită concediu fără 
plată, pentru interese personale, în perioada 14.08 2019- 30.09.2020, conform art. 54 din Codul 
Muncii. 

Art. 16. Se aprobă ca Universitatea din Craiova să încheie un Acord de parteneriat cu 
Bursa de Valori Bucureşti, având ca obiect asigurarea bazei de practică pentru studenţii 
universității, participarea la cursuri şi conferinţe, realizarea de studii de cercetare în parteneriat, 
participarea în parteneriat la implementarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă, susţinerea 
activităţilor ştiinţifice din cadrul universității. 




