
Hotărârea nr. 25  din  25.09.2019  1 
 

              
 
 
   
      
  

 
 
 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA 
 nr. 25 din 25.09.2019 

 
 

Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 
25.09.2019, 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 planurile de învățământ pentru anul universitar 2019/2020. Propunerile 

vor fi înaintate Senatului universitar. 
 
Art. 2. Se aprobă statele de funcții și formațiile de studiu pentru anul universitar 

2019/2020. Propunerile vor fi înaintate Senatului universitar. 
 
Art. 3. Se aprobă solicitarea Prorectoratului Fonduri Europene și Informatizare privind 

numirea membrilor comisiei care va evalua participanții (organizații economice) înscriși în 
procesul de selecție pentru poziția de partener național în propunerea de proiect  „Sprijin la 
început de carieră pentru studenții Universității din Craiova!” și numirea membrilor comisiei de 
soluționare a contestațiilor ca urmare a procedurii de selecție partener național în propunerea de 
proiect. 

 
Art. 4. Se aprobă solicitarea Prorectoratului Fonduri Europene și Informatizare privind 

numirea membrilor comisiei care va evalua participanții (organizații economice) înscriși în 
procesul de selecție pentru poziția de partener național în propunerea de proiect  „Educație și 
competente prin stagii de practică pentru studenți din domeniul drept și administrație publică” și 
numirea membrilor comisiei de soluționare a contestațiilor ca urmare a procedurii de selecție 
partener național în propunerea de proiect. 

 
Art. 5. Se aprobă solicitarea Prorectoratului Fonduri Europene și Informatizare, având în 

vedere desfășurarea concursului de burse postdoctorale în cadrul proiectului „Universitatea 
Antreprenorială – sistem de educaţie superioară şi de formare pentru piața muncii din România 
prin acordarea de burse pentru doctoranzi şi cercetători postdoctorat și implementarea de 
programe de formare antreprenoriala inovative” privind: 
  numirea membrilor comisiilor de evaluare pe domenii a dosarelor candidaţilor la burse 

post-doctorat;  
 numirea membrilor comisiei de evaluare şi selecţie a dosarelor candidaţilor la burse post-

doctorat; 
  calendarul pentru concursul la burse postdoctorale; 
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  numirea membrilor comisiei de evaluare şi selecţie a dosarelor candidaţilor doctoranzi 
(CES-DOC); 

  calendarul pentru depunerea dosarelor doctoranzilor; 
  numirea membrilor comisie de contestații. 

 
Art. 6. Se aprobă împrumuturi din veniturile proprii al universității, pentru proiecte 

finanțate din fonduri externe nerambursabile, în sumă totală de 2.837.888,10 lei, în vederea 
restituirii sumelor împrumutate din linia de credit care expiră la sfârșitul lunii septembrie 2019. 
Aceste împrumuturi vor fi restituite în veniturile proprii ale universității pe măsura încasării 
cererilor de rambursare. 

 
Art. 7. Se aprobă propunerile facultăților pentru preluarea activităților didactice din 

propunerile facultăților pentru preluarea activităților didactice din posturilor didactice vacante, 
rezervate sau temporar vacante care pot fi acoperite temporar în regim de plată cu ora de către 
personal didactic asociat, inclusiv pentru cadre didactice titulare. Propunerile vor fi înaintate 
Senatului universitar. 

 
Art. 8. Se aprobă solicitarea Facultății de Automatică, Calculatoare și Electronică privind 

scoaterea la concurs a trei posturi de asistent, pe perioadă determinată: câte un post la 
Departamentul de Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei (D27), la Departamentul de 
Automatică şi Electronică (D28) și la Departamentul de Mecatronică şi Robotică (D35). 
Propunerile vor fi înaintate Senatului universitar. 

 
Art. 9. Se aprobă solicitarea Facultății de Automatică, Calculatoare și Electronică privind 

prelungirea cu un an a activităţii didactice pentru 5 (cinci) asistenţi angajaţi pe perioadă 
determinată al căror contract de muncă încetează la data de 1 octombrie 2019.  
 

Art. 10. Se aprobă solicitarea Facultății de Automatică, Calculatoare și Electronică privind 
cei 13 (treisprezece) specialiştii din industrie care pot desfăşura ore la plata cu ora la programele 
de studii de licenţă ale Departamentului de Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei, în anul 
universitar 2019-2020. Propunerile vor fi înaintate Senatului universitar. 

 
Art. 11. Se aprobă solicitarea Facultății de Educație Fizică și Sport privind scoaterea la 

concurs a unui post de asistent, pe perioadă determinată la Departamentul Teoria și Metodica 
Activităţilor Motrice (D5), în anul universitar 2019-2020. Propunerea va fi înaintă Senatului 
universitar. 

 
Art. 12. Se aprobă solicitarea Facultății de Teologie Ortodoxă privind scoaterea la  concurs 

a unui post de asistent, pe perioadă determinată la Departamentul de Teologie (D15), în anul 
universitar 2019-2020. Propunerea va fi înaintă Senatului universitar. 

 
Art. 13. Se aprobă solicitarea Facultății de Agronomie privind: 
  Calendarul organizării alegerilor Consiliului Facultăţii; 
 Comisie electorală pentru cadre didactice; 
 Comisie electorală pentru studenți. 

   Propunerile vor fi înaintate Senatului universitar. 
 

Art. 14. Se admite cererea domnului conf. univ. dr. Marian Negrea privind continuarea 
activității didactice după pensionare, 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. 15. Se admite cererea domnului conf. univ. dr. Cristea Boboilă privind continuarea 
activității didactice după pensionare, până la sfârșitul anului universitar 2019-2020, cu statut de 
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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 admite cererea domnului lector univ. dr. Dorel Săvulea privind continuarea 
activității didactice după pensionare, 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. 17. Se aprobă solicitarea Facultății de Horticultură privind calendarul alegerilor 
pentru reprezentanții studenţilor în Consiliul Facultăţii şi Senat şi nominalizarea studenţilor ce 
urmează să facă parte din Comisia Electorală, având în vedere faptul că în luna septembrie 2019 
expiră mandatul de 4 ani al reprezentanţilor studenţilor în Consiliului Facultăţii şi Senat.   
Propunerile vor fi înaintate Senatului universitar. 

Art. 18. Se aprobă solicitarea Facultății de Științe privind calendarul desfăşurării alegerilor 
pentru funcția de Director al Departamentului de Matematică şi membrii Consiliului 
Departamentului:  

 depunerea candidaturilor în perioada 4-8 noiembrie 2019; 
 11-15 noiembrie 2019 alegerile Directorului de Departament şi membrii Consiliului 
Departamentului de Matematică.  

Propunerea va fi înaintă Senatului universitar. 
 

Art. 19. Se aprobă solicitarea Facultății de Științe privind organizarea unei sesiuni speciale 
pentru examene şi restanţe la Şcoala doctorală, în perioada: 25-26 septembrie 2019. 

Art. 20. Se aprobă solicitarea Facultății de Mecanică privind rezervarea unui număr de 10 
(zece) camere în căminul nr. 14, pentru perioada 23-25 octombrie 2019, când facultatea  
organizează conferinţa ICOME 2019 și congresul SMAT 2019. 

Art. 21. Se aprobă solicitarea Muzeului Olteniei privind utilizarea holului central al 
universității, etajul I, pentru realizarea unui flash-mob împreună cu 30 de persoane din cadrul 
Ansamblului Maria Tănase Craiova, miercuri, 25 septembrie 2019. 

Art. 22. Se aprobă solicitarea Facultății de Educație Fizică și Sport privind  încheierea 
unui contract de comodat pe o perioadă de un an, cu plata utilităților, pentru sala nr.1 
Kinetoterapie, de la sediul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport din str. Brestei, nr.156. 

Art. 23. Se aprobă solicitarea Facultății de Mecanică pentru avizarea unui program 
postuniversitar de dezvoltare profesională continuă denumit „Verificări şi inspecţii tehnice auto”. 
Programul postuniversitar vizează competenţe specifice precum: Specialist reglementari/cărți de 
identitate vehicule/verificări tehnice înmatriculare/inspecții tehnice/ omologări oficiale (COD 
COR 214441). Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

Art. 24. Se aprobă Metodologia privind acoperirea activităților didactice în regim de 
plata cu ora. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

Art. 25. Se aprobă Metodologia privind recunoașterea de către Universitatea din Craiova 
a funcțiilor didactice obținute în instituțiile de învățământ acreditate din  străinătate.  
Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

Art. 26. Se aprobă solicitarea Centrului Universitar Drobeta Turnu Severin privind 
transportul cadrelor didactice de la Craiova la Drobeta Turnu Severin și retur, cu unul din 
microbuzele Universităţii din Craiova, pentru anul universitar 2019/2020, respectiv de la data de 
1 octombrie 2019 până la data de 30 septembrie 2020. 




