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HOTĂRÂREA 

 nr. 28 din 28.09.2020 

                                                     

 

Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, în şedinţa din data de 

28.09.2020, 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 cazarea on-line a studenților în Căminele Universității din Craiova: câte 

3 studenți în cameră în Căminul Studențesc nr.10 și 2 studenți în cameră în celelalte cămine, cu 

respectarea normelor prevăzute în Ordinul nr. 5487/1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de 

organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță 

epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2. 

 

Art. 2. Se avizează extrasele din Procesele verbale ale Consiliilor Facultăților cu 

propunerile de angajare în sistem plata cu ora pentru preluarea activităților didactice aferente 

posturilor didactice vacante, rezervate sau temporar vacante, din statele de funcții aprobate 

pentru anul universitar 2020/2021, conform Metodologiei privind acoperirea activităților 

didactice în regim e plata cu ora. Propunerile vor fi înaintate Senatului universitar. 

 
Art. 3. Se aprobă solicitarea Facultății de Automatică, Calculatoare și Electronică cu 

numărul de înregistrare 1360/23.09.2020  privind  specialiştii din industrie care pot desfăşura ore 

la plata cu ora la programele de studii de licenţă ale facultății, în anul universitar 2020-2021. 

Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 4. Se aprobă solicitările Facultății de Litere cu numerele de înregistrare 

624/24.09.2020  și 631/25.09.2020 privind specialiştii din domeniul artistic sau din învățământul 

preuniversitar care pot desfăşura ore la plata cu ora la programele de studii de licenţă ale 

facultății, în anul universitar 2020-2021. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 

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

4874/21.09.2020 privind  specialiştii din industrie care pot desfăşura ore la plata cu ora la 

programele de studii de licenţă ale facultății, în anul universitar 2020-2021. Propunerea va fi 

înaintată Senatului universitar. 
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Art. 6. Se aprobă solicitarea Facultății de Litere cu numărul de înregistrare 

618/22.09.2020 privind cuantumul taxelor de participare la Conferința Internațională 

Comparativism, Identity, Comunication, ediția a XIII-a, care se va desfășura on-line în perioada 

16-17 octombrie 2020: taxa de participare de 170 lei (130 lei pentru doctoranzi). Propunerea va 

fi înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 7. Se aprobă solicitarea Facultății de Economie şi Administrarea Afacerilor cu 

numărul de înregistrare 2618/25.09.2020 privind cuantumul taxelor de participare de 50 euro/250 

lei, la Conferinţa internaţională Competitivitate şi stabilitate într-o economie bazată pe 

cunoaştere, 2020, IConEc 2020, organizată de facultate în perioada 30-31 octombrie 2020. 

Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 8. Se aprobă solicitarea Facultății de Științe cu numărul de înregistrare 

347/09.09.2020 privind componenţa comisiei de finalizare studii pentru programele 

postuniversitare de formare si dezvoltare continua Optica si Optometrie si Radioterapie pentru 

fizicienii medicali de la Departamentul de Fizica. Propunerea va fi înaintată Senatului 

universitar. 

 

Art. 9. Se aprobă propunerile Facultății de Științe cu numărul de înregistrare 

5163/25.09.2020 și ale Facultății de Litere cu numerele de înregistrare 626/24.09.2020 și 

632/25.09.2020  privind tarifele de plata cu ora pentru activitățile didactice efectuate din posturi 

vacante, rezervate sau temporar vacante pentru anul universitar 2020-2021, conform Art. 11 din 

Metodologia privind acoperirea activităților didactice în regim de plata cu ora. Propunerile vor 

fi înaintate Senatului universitar. 

 

Art. 10. Se aprobă solicitarea Facultății de Automatică, Calculatoare și Electronică cu 

numărul de înregistrare 1361/23.09.2020 privind scoaterea la concurs a două posturi de asistent, 

pe perioadă determinată: un post la Departamentul de Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei 

(D27) și altul  la Departamentul de Automatică şi Electronică (D28). Propunerea va fi înaintată 

Senatului universitar. 

 

Art. 11. Se aprobă solicitarea Facultății de Educație Fizică și Sport cu numărul de 

înregistrare 317/25.09.2020 privind scoaterea la concurs a patru posturi de asistent, pe perioadă 

determinată: două posturi la Departamentul de Teoria și Metodica Activităților Motrice (D5) și 

două posturi la Departamentul de Kinetoterapie și medicină sportivă (D6). Propunerea va fi 

înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 12. Se aprobă solicitarea Facultății de Inginerie Electrică cu numărul de înregistrare 

1631/25.09.2020 privind scoaterea la concurs a unui post de asistent, pe perioadă determinată, la 

Departamentul de Electromecanică, Mediu și Informatică aplicată. Propunerea va fi înaintată 

Senatului universitar. 

 

Art. 13. Se aprobă modificarea articolelor 13 și 19 din Regulamentul privind  Organizarea 

şi Funcţionarea Căminelor şi Cantinelor Studenţeşti. Propunerea va fi înaintată Senatului 

universitar. 

 

Art. 14. Se aprobă completarea articolului 75 din Regulamentul privind activitatea 

profesională a studenților. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 15. Se aprobă structura cadru pentru anul universitar 2020/2021, pentru studii 

universitare de doctorat. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 
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Art. 16. Se aprobă solicitarea Facultății de Automatică, Calculatoare și Electronică cu 

numărul de înregistrare 1356/23.09.2020 privind prelungirea cu un an a activităţii didactice 

pentru 8 (opt) asistenţi angajaţi pe perioadă determinată al căror contract de muncă încetează la 

data de 1 octombrie 2020. 

 
Art. 17. Se aprobă solicitarea Facultății de Teologie Ortodoxă cu numărul de înregistrare 

769/21.09.2020 privind prelungirea cu un an a activităţii didactice pentru un asistent angajat pe 

perioadă determinată al cărui contract de muncă încetează la data de 1 octombrie 2020. 

 

Art. 18. Se aprobă solicitarea Facultății de Educație Fizică și Sport cu numărul de 

înregistrare 175/18.06.2020 privind prelungirea cu un an a activităţii didactice pentru un asistent 

angajat pe perioadă determinată al cărui contract de muncă încetează la data de 1 octombrie 

2020. 

 

Art. 19. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 4060/04.09.2020 privind continuarea 

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

până la sfârșitul anului universitar 2020-2021, cu statut de cadru didactic asociat, în baza unui 

contract de muncă cu normă de 3 ore pe zi, conform Art.3 din Metodologia de aprobare a 

solicitării de continuare a activităţii didactice şi/sau de cercetare. 

 

Art. 20. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 345/09.09.2020 privind continuarea 

activității didactice după pensionare, pentru un cadru didactic de la Facultatea de Științe, 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. 21. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 346/09.09.2020 privind continuarea 

activității didactice după pensionare, pentru un cadru didactic de la Facultatea de Științe, 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. 22. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 1195/15.09.2020 privind continuarea 

activității didactice după pensionare, pentru un cadru didactic de la Facultatea de Științe, 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. 23. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 1413/04.09.2020 privind continuarea 

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

Electrică, 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. 24. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 1421/21.09.2020 privind continuarea 

activității didactice după pensionare, pentru un cadru didactic de la Facultatea de Științe Sociale, 

până la sfârșitul anului universitar 2020-2021, cu statut de cadru didactic asociat, în baza unui 

contract de muncă cu normă de 3 ore pe zi, conform Art.3 din Metodologia de aprobare a 

solicitării de continuare a activităţii didactice şi/sau de cercetare. 

 

Art. 25. Se aprobă prelungirea cu 12 luni a contractului de comodat nr. 7867/02.10.2019, 

având ca obiect folosirea gratuită a unei încăperi-sala nr. I, Kinetoterapie. 

 




