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HOTĂRÂREA 
 nr. 19 din 24.06.2020 

                                                     
 
 

Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, în şedinţa din data de 
24.06.2020, 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 demararea procedurilor pentru constituirea unui consorţiu regional 

Digital Innovation Hubs - DIH și pentru înfiinţarea unei organizaţii neguvernamentale, în 
vederea depunerii aplicaţiei la Comisia Europeană. Propunerea va fi înaintată Senatului 
universitar. 
 

Art. 2. Se aprobă componența Comisiei de Etică a Universității din Craiova. Propunerea 
va fi înaintată Senatului universitar. 

 
Art. 3. Se admite cererea cu numărul de înregistrare 155/25.05.2020 privind menținerea 

calității de titular, pentru un cadru didactic de la Facultatea de Educație Fizică și Sport, pentru 
anul universitar 2020-2021, 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. 4. Se admite cererea cu numărul de înregistrare 153/25.05.2020 privind menținerea 

calității de titular, pentru un cadru didactic de la Facultatea de Educație Fizică și Sport, pentru 
anul universitar 2020-2021, 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, Centrul de limbi moderne Interlingua, cu 

numărul de înregistrare 545/22.06.2020 privind tarifele pentru articole ştiinţifice, în vederea 
publicării lor în reviste ştiinţifice internaţionale, la secţiunea Servicii de traducere şi consultanţă 
lingvistică:  

• traducere de texte literare şi științifice, asistenţă pentru evaluarea şi validarea 
traducerilor - 25-45 lei/ pagină (în funcţie de complexitatea textului şi de 
termenele limită);  
• eliberarea unui Certificat de Verificare Lingvistică Limba Engleză/Certificate 
of English Editing - 400 lei. 
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Propunerea de taxe va fi înaintată Senatului universitar. 
 

Art. 6. Se aprobă completarea cu încă doi membri a Comisiei Centrale de Admitere a 
Universității din Craiova, pentru anul universitar 2020/2021. Propunerea va fi înaintată Senatului 
universitar. 

 
Art. 7. Se aprobă completarea cu încă doi membri a Comisiei de Admitere Centrale 

pentru Studenți Străini, pentru anul universitar 2020/2021. Propunerea va fi înaintată Senatului 
universitar. 

 
Art. 8. Se aprobă modificarea calendarul concursului de admitere, studii universitare de 

licență și master, sesiunile iulie și septembrie 2020. Propunerea va fi înaintată Senatului 
universitar. 
 

Art. 9. Se aprobă solicitarea Facultății de Științe, Departamentul de Geografie, cu 
numărul de înregistrare 89/19.06.2020 privind cazarea participanților la Romanian Symposium 
on Geomorphology, Geomorphology, one step further, la Staţiunea Rânca în perioada 08-10 
octombrie 2020. În situaţia în care normele impuse de pandemia de COVID 19 nu vor permite 
accesul la cazare, se vor folosi doar spaţiile externe ale Staţiunii. 

 
Art. 10. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 2686/23.06.2020 privind restituirea 

unei sume achitate eronat în contul Universității din Craiova, reprezentând taxa pentru repetarea  
examenului de finalizare a studiilor  universitare de licență. 

 
Art. 11. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 2590/17.06.2020 privind restituirea 

unei sume achitate eronat în contul Universității din Craiova, reprezentând taxa pentru  
eliberarea diplomei de licență. 

 
Art. 12. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 2640/19.06.2020 privind restituirea 

unei sume achitate eronat în contul Universității din Craiova, reprezentând taxe pentru examene 
restante. 

 
Art. 13. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 679/23.06.2020 privind  trecerea 

pe cheltuiala Universităţii din Craiova a sumei de 10.815,91 lei reprezentând cheltuieli 
neeligibile în cadrul proiectului POSDRU/153/1.2/G/142253 „Inginerie de Mentenanţă pentru 
ELI-NP”. 

 
Art. 14. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 2740/23.06.2020 privind  trecerea 

pe cheltuiala Universităţii din Craiova - SCDA Caracal a sumei de 50.300 lei reprezentând debite 
restante în anul 2011 de la clienţi care sunt radiați conform site-ului ANAF. 
 

Art. 15. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare  171/16.06.2020 privind continuarea 
activității didactice după pensionare, pentru un cadru didactic de la Facultatea de Educație Fizică 
și Sport, până la sfârșitul anului universitar 2019-2020, cu statut de cadru didactic asociat, în 
baza unui contract de muncă cu normă de 8 ore pe zi, conform Art.3 din Metodologia de 
aprobare a solicitării de continuare a activităţii didactice şi/sau de cercetare. 

 
Art. 16. Se aprobă solicitarea Editurii Universitaria cu numărul de înregistrare 

2741/23.06.2020 privind prelungirea unor contracte de editare până la data de 31.12.2020. 
 

Art. 17. Se aprobă componența comisiei pentru preluarea spaţiului -  sala 027 din clădirea 
centrală a Universității din Craiova, str. A. I. Cuza, nr.13,  pentru punerea în aplicare a Art. 13 
din Hotărârea Consiliului de Administraţie nr.10/ 09.03.2020. 

 




