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HOTĂRÂREA 
 nr. 14 din 29.04.2020 

 
 

Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, în şedinţa din data de 
29.04.2020, 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 Planul strategic al Universității din Craiova pentru 2020-2024. Acesta 

va fi înaintat spre aprobare Senatului universitar. 
 

Art. 2. Se aprobă Planul operațional al Universității din Craiova pentru anul 2020. 
Acesta va fi înaintat spre aprobare Senatului universitar. 

 
Art. 3. Se aprobă Raportul rectorului privind starea Universității  din Craiova în anul 

2019. Acesta va fi înaintat spre aprobare Senatului universitar. 
 

Art. 4. Se aprobă modificarea modalității de desfășurare a probelor la examenul de 
admitere la studii universitare de Licență și Master pentru anul universitar 2020-2021, conform 
propunerilor facultăților. Aceasta va fi înaintă spre aprobare Senatului universitar. 
 

Art. 5. Se aprobă componenţa comisiilor pentru examenele de licenţă/diplomă, disertaţie 
și conversie, sesiunile iulie şi septembrie 2020, conform propunerilor facultăților. Acestea vor fi 
înaintate spre aprobare Senatului universitar. 
 

Art. 6. Se aprobă componenţa comisiilor pentru admitere la formele de învăţământ 
licenţă şi master, sesiunile iulie şi septembrie 2020, conform propunerilor facultăților. Acestea 
vor fi înaintate spre aprobare Senatului universitar. 

 
Art. 7. Se aprobă taxele administrative pentru anul universitar 2020-2021, conform 

propunerilor facultăților. Acestea vor fi înaintate spre aprobare  Senatului universitar. 
 

Art. 8. Se aprobă  documentațiile tehnico-economice și indicatorii tehnico-economici, 
inclusiv valoarea totală, contribuția proprie și anexa privind descrierea sumară a investițiilor 
propuse a fi realizată prin proiect, la obiectivele de investiții: 
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• REABILITARE ȘI MODERNIZARE SPAŢII ÎNVATAMANT - CORPURILE A(C8), 
B(C9) Şl C(C10) DIN COMPLEXUL FACULTĂŢILOR CU PROFIL ELECTRIC”, 
 

• „ REABILITARE ȘI MODERNIZARE SPAȚII ÎNVĂȚĂMÂNT - CORPURI D(C5-6), 
E(C4) și F(C11) DIN COMPLEXUL FACULTĂȚILOR CU PROFIL ELECTRIC”, 

 
• „REABILITARE ȘI MODERNIZARE SPAȚII ÎNVĂȚĂMÂNT - CORPURI G(C12), 

H(C16), I(C13), J(C14) si K(C15) DIN COMPLEXUL FACULTĂȚILOR CU PROFIL 
ELECTRIC ”. Acestea vor fi înaintate spre aprobare către Senatul universitar. 

 
Art. 9. Se aprobă Metodologia derulării activităților desfăşurate în Universitatea din 

Craiova în sistem on-line. Propunerea va fi înaintată spre aprobare Senatului universitar. 
 

Art. 10. Se aprobă achitarea taxei de afiliere a Universităţii din Craiova la „Consiliul 
Național al Rectorilor” pentru anul 2020. 

 
Art. 11. Se aprobă solicitarea Facultății de Mecanică cu numărul de înregistrare 

220/24.04.2020 privind validarea rezultatului concursului pentru acordarea unei gradații de 
merit, concurs desfășurat ca urmare a adresei de la Direcția Resurse Umane Salarizare 
nr.742/05.02.2020. 

 
Art. 12. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 218/14.04.2020 privind continuarea 

activității didactice după pensionare, pentru un cadru didactic de la Facultatea de Mecanică, până 
la sfârșitul anului universitar 2019-2020, 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. 13. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 1958/27.04.2020 privind restituirea 

taxei pentru studii doctorale deoarece a fost achitată eronat. 
 
Art. 14. Se aprobă două propuneri primite de la facultăți pentru cadre didactice care și-au 

exprimat opțiunea să se înscrie pe platforma brainmap.ro, deoarece Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării a demarat procedura de constituire a noului consiliu CNATDCU, pentru mandatul 
2020-2024. Propunerile vor fi trimise Ministerului Educaţiei şi Cercetării, în completarea adresei 
cu numărul de înregistrare 1810/02.04.2020. 

 
Art. 15. Se aprobă cuantumul  taxelor de înscriere la concursul pentru ocuparea posturilor 

didactice pe perioadă nedeterminată, în semestrul al II-lea anul universitar 2019-2020, publicate 
în Monitorul Oficial al României, Partea a  III-a, nr. 306 din 15 aprilie 2020. Pentru salariaţii 
Universităţii din Craiova se vor aplica prevederile Contractului Colectiv de Muncă al 
Universităţii din Craiova. 

 
Art. 16. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 1966/27.04.2020 privind 

eliberarea unui duplicat al unei diplome de licență. 
 

Art. 17. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 2729/01.04.2020 privind restituirea 
taxei pentru studii, pentru anul pregătitor, deoarece solicitantul  nu este înmatriculat, 
neprezentându-se la studii. 

 
Art. 18. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 2730/01.04.2020 privind restituirea 

taxei pentru studii, pentru anul pregătitor, deoarece solicitantul  nu este înmatriculat, 
neprezentându-se la studii. 

 




