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HOTĂRÂREA 

 nr. 3 din 27.01.2021 

                                                     

 

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

27.01.2021, 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 avizează rezultatul alegerilor pentru funcția de director de departament de la:  

- Departamentul de Limbi Moderne Aplicate (D34), Facultatea de Litere. 

- Departamentul de Management, Marketing şi Administrarea Afacerilor (D18),  Facultatea 

de Economie și Administrarea Afacerilor. 

Propunerile vor fi înaintate Senatului universitar. 

 

Art. 2. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 09/20.01.2021 privind tarifele 

propuse pentru activitățile desfășurate în cadrul Centrului de Limbi Moderne Interlingua, 

Facultatea de Litere, pentru anul 2021. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 3. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 308/25.01.2021 privind continuarea 

activității didactice după pensionare, pentru un cadru didactic de la Facultatea de Litere, până la 

sfârșitul anului universitar 2020-2021, 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. 4. Se aprobă solicitarea Prorectoratului Fonduri Europene și Informatizare cu 

numărul de înregistrare 14/25.01.2021 privind demararea procedurii de selecție prin concurs a 

trei experți lector și a unui consilier studenți, comisia de concurs, comisia de contestații și 

calendarul pentru proiectul „Student antreprenor în cadrul Facultăților de Științe Sociale, Litere 

și Geografie”. 

 

Art. 5. Se aprobă solicitarea Prorectoratului Fonduri Europene și Informatizare cu 

numărul de înregistrare 16/25.01.2021 privind indicatorii tehnico-economici, valoarea totală, 

contribuția proprie şi a cererii de finanțare pentru proiectul „Șanse egale pentru e-educație de 

calitate” care va fi depusă în cadrul apelului de proiecte “POC/882/2/4/îmbunătățirea 

conținutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-

sănătate si e- cultură/4/îmbunătățirea conținutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice în 

domeniul e- educație, e-incluziune, e-sănătate si e-cultură”. Propunerea va fi înaintată Senatului 

universitar. 

 

Art. 6. Se aprobă solicitarea Prorectoratului Fonduri Europene și Informatizare cu 

numărul de înregistrare 17/25.01.2021 privind componența echipei  care va constitui Unitatea de 

Implementare a Proiectului „Șanse egale pentru e-educație de calitate”. 
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Art. 7. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 376/26.01.2021 privind 

componența echipei  proiectului „Mindchangers: Regions and youth for Planet and People” 

CSO-LA/415-010, cu perioada de implementare 1.10.2020-30.09.2024. 

 

Art. 8. Se aprobă, în principiu, solicitarea numărul de înregistrare 329/26.01.2021 privind 

situația centralizatoare a promovărilor și transformărilor de posturi, conform cererilor şi 

referatelor transmise la D. R. U. S., în total 18 posturi, după cum urmează: 

 Promovări pe grade superioare:   4 posturi administrator financiar S 

                                                                 2 post administrator patrimoniu S  

                                                                 4 posturi inginer S  

                                                                 2 posturi secretar S 

 

  Transformări de posturi:        1 post inginer sistem S 

                                                                  2 posturi administrator patrimoniu S 

                                                                  1 post muncitor calificat 

                                                                  2 posturi îngrijitor 

 Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 9. Se aprobă solicitarea  Prorectoratului Programe de Studii și Asigurarea Calității cu 

numărul de înregistrare 371/26.01.2021 privind lista programelor de studii de licență cu scadența 

evaluării în 2020, respectiv 2021, în vederea includerii lor în lista programelor de studii ce vor fi 

evaluate de către Agenția Română de Asigurare a Calității în cadrul procedurii de evaluare 

externă a calității academice (evaluare periodică instituțională). Propunerea va fi înaintată 

Senatului universitar. 

 

Art. 10. Se aprobă, având în vedere înființarea Serviciului Privat pentru situații de urgentă 

(S.P.S.U) tip PI, scoaterea la concurs a unui post de administrator financiar/patrimoniu pentru 

completarea organigramei. 

 

Art. 11. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 230/20.01.2021 privind scutirea 

de la plata taxei pentru Cursul de pregătire teoretică în domeniul instalațiilor electrice, organizat 

de Universitatea din Craiova în cadrul Facultății de Inginerie Electrică, în vederea prelungirii 

autorizației în domeniul electric pentru un angajat al universității. 

 

Art. 12. Se aprobă solicitarea Prorectoratului Cercetare Științifică și Relații cu Mediul 

Economic cu numărul de înregistrare 15/26.01.2021 privind aderarea Universității din Craiova ca 

membru fondator la cluster-ul BIO OLTENIA și desemnarea persoanei de contact din partea 

instituției noastre pentru colaborarea cu cluster-ul. Propunerea va fi înaintată Senatului 

universitar. 

 

Art. 13. Se aprobă solicitarea Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor cu 

numărul de înregistrare 206/26.01.2021 privind cererea de reînmatriculare a unui student în anul 

III, specializarea Management, centrul universitar Drobeta-Turnu Severin, anul universitar 2020-

2021, fără plata taxelor. 

 

Art. 14. Se aprobă solicitarea Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor cu 

numărul de înregistrare 205/26.01.2021 privind protocolul de colaborare înaintat de către 

Universitatea Constantin Brâncuși din Târgu-Jiu, cu privire la susținerea examenului de 

finalizare a studiilor pentru absolvenții programului de studii universitare de licență Informatică 

economică, promoția 2021, din cadrul Facultății de Științe Economice a Universității C-tin 

Brâncuși, la Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor din cadrul Universității din 

Craiova. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 




