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HOTĂRÂREA 

 nr. 4 din 03.02.2021 

                                                     

 

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

03.02.2021, 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 aprobă achitarea taxei de afiliere a Universității din Craiova la “European 

University Association”, pentru anul 2021. 

 

Art. 2. Se aprobă, având în vedere statutul Facultăţii de Drept, de membru al Asociaţiei 

Europene a Facultăţilor de Drept (ELFA), plata cotizaţiei pentru anul 2021. 

 

Art. 3. Se aprobă solicitarea Direcției Generale Administrative cu nr. 372/27.01.2021 

privind  desemnarea unei persoane ca gestionar substanțe precursori de explozivi și a unui 

înlocuitor al acesteia în vederea emiterii deciziei necesare obținerii autorizației de desfășurare a 

operațiunilor cu precursori de explozivi. 

 

Art. 4. Se aprobă solicitarea Direcției Generale Administrative cu nr. 513/02.02.2021 

privind numirea pe perioadă determinată a directorului la SCDA Caracal, având în vedere 

Regulamentul de organizare și funcționare al S.C.D.A Caracal, aprobat în ședința Senatul din 28 

ianuarie 2021. 

 

Art. 5. Se aprobă încheierea unui protocol de colaborare între Universitatea din Craiova, 

Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor și Fundația Institutul de Studii Financiare 

(ISF) având ca scop organizarea unor evenimente de educație financiară, organizarea în 

parteneriat a unor programe educaționale/academice comune, implicarea studenților în diferite 

activități educaționale, organizarea în parteneriat de evenimente științifice. 

 

Art. 6. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 10/03.02.2021 privind acordarea 

unui împrumut din fondul centralizat de cercetare pentru proiectul „Logistics Technologist 

(LOT) - new harmonized qualification to unify, regulate and optimize in an innovative concept 

the disparate logistics activities from a fabrication system”, recuperarea sumelor realizându-se 

din fondurile proiectului în momentul rambursării ultimei tranşe de 20%. 

 

Art. 7. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 11/03.02.2021 privind acordarea 

unui împrumut din fondul centralizat de cercetare pentru proiectul „Creşterea capacităţii 

instituţionale de cercetare - dezvoltare - inovare în domeniul pomiculturii ecologice” în vederea 

acoperirii contribuţiilor angajaţilor şi angajatorului pentru perioada ianuarie - mai 2021. 

Restituirea împrumutului se va face din capitolul cheltuieli cu personalul al proiectului de 
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