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HOTĂRÂREA 
 nr. 18 din 03.07.2019 

 
 

Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 
03.07.2019, 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 solicitarea Facultății de Litere privind recompensarea studenţilor care 
au obținut premii la colocvii naționale studențești, în conformitate cu Metodologia privind 
acordarea unor recompense cadrelor didactice şi studenţilor cu rezultate deosebite în cadrul 
concursurilor studenţeşti. 
 

Art. 2. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 708/28.06.2019 privind desfăşurarea 
în condiții speciale a examenului de finalizare a studiilor  de master, pentru o studentă a 
Facultății de Științe Sociale. 

Art. 3. Se aprobă: În timpul derulării mandatului de 4 ani, în situația vacantării unui loc 
în consiliul facultății sau în senatul universitar, până la finalizarea procedurii de ocupare a 
locurilor vacante, hotărârile acestora se iau cu votul majorității simple a celor prezenți și cu 
îndeplinirea cvorumului de ședință, conform Art. 214, alin. (4) din Legea educației naționale 
nr.1/2011. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

Art. 4. Se aprobă solicitarea Prorectoratului Fonduri Europene și Informatizare privind 
demararea procedurii de selecţie prin concurs a  experților pentru proiectul „Creşterea calităţii 
programelor de studii universitare prin formarea resursei umane şi promovarea culturii 
antreprenoriale în rândul studenţilor - ProForm”, membrii comisiei de selecţie, membrii comisiei 
de contestații și calendarul de desfășurare a concursului. 

Art. 5. Se aprobă solicitarea Prorectoratului Fonduri Europene și Informatizare privind 
demararea procedurii de selecţie prin concurs a unui expert pentru proiectul „Antreprenoriat 
pentru o viaţă activă”, membrii comisiei de selecţie, membrii comisiei de contestații și calendarul 
de desfășurare a concursului. 

Art. 6. Se aprobă solicitarea Prorectoratului Fonduri Europene și Informatizare privind 
demararea procedurii de selecţie prin concurs a  experților pentru proiectul „Student antreprenor 
în cadrul Facultăților de Științe și Inginerie”, membrii comisiei de selecţie, membrii comisiei de 
contestații și calendarul de desfășurare a concursului. 

 
             MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE 

 
 

Universitatea din Craiova 
RECTORAT 

Tradiție, Performanță, Viziune 
 

Craiova, Str. Al.I. Cuza, nr. 13, 200585,   
tel: +40-351-403145,  fax:+40-251-411688,  www.ucv.ro 

e-mail: rectorat@central.ucv.ro, rectorat@ucv.ro 
 

 

http://www.ucv.ro/
mailto:rectorat@central.ucv.ro
mailto:rectorat@ucv.ro


Hotărârea nr. 18 din  03.07.2019  2 
 

Art. 7. Se aprobă solicitarea Mitropoliei Olteniei privind cooptarea  Universității din 
Craiova ca partener în organizarea Întâlnirii Internaţionale a Tinerilor Ortodocşi 2019 şi 
sprijinirea activităţilor prevăzute în agenda evenimentului, prin cazarea unui număr de 400 de 
persoane în căminele aparţinând Universităţii din Craiova, în perioada 5-8 septembrie 2019, în 
limita locurilor disponibile. 

Art. 8. Se aprobă acordarea unui împrumut din fondul centralizat pentru plata impozitului 
şi a contribuţiilor aferente lunii iunie 2019, pentru  proiectul POCU/380/6/13/123990. Suma va fi 
restituită către Universitatea din Craiova cu ocazia încasării cererii de prefinanţare nr. 1, în luna 
august 2019. 

Art. 9. Se aprobă acordarea unui împrumut din fondul centralizat pentru plata impozitului 
şi a contribuţiilor aferente lunii iunie 2019, pentru proiectul POCU/82/3/7/103965. Suma va fi 
restituită către Universitatea din Craiova cu ocazia încasării cererii de prefinanţare nr. 5, în luna 
august 2019. 

Art. 10. Se aprobă acordarea unui împrumut din fondul Facultății de Automatică, 
Calculatoare și Electronică pentru plata impozitului şi a contribuţiilor aferente lunii iunie 2019, 
pentru proiectul „Servitisation Computer”. Suma va fi recuperată la încasarea de către 
Universitatea din Craiova a contravalorii facturii. 

Art. 11. Se aprobă prelungirea cu 12 luni a  contractului de închiriere nr. 3499/01.07.2006.  

Art. 12. Se aprobă prelungirea cu 12 luni a  contractului de închiriere nr. 2600/01.07.2005.  

Art. 13. Se aprobă solicitarea Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor privind 
modificarea Comisiei de licenţă nr. 2 Finanţe și Bănci. 

Art. 14. Se aprobă solicitarea Facultății de Litere privind susținerea examenului de 
finalizare a studiilor pentru programul de master Traducere şi terminologii în context european 
(engleză, franceză, germană) în data de 13.07.2019 şi componenţa comisiei. Propunerea va fi 
înaintată Senatului universitar. 

Art. 15. Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru 
acordarea burselor doctorale şi post-doctorale antreprenor cofinanţate din Fondul Social 
European (FSE) Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 (POCU), precum şi pentru 
desfăşurarea activităţii de cercetare a bursierilor pentru perioada 2019-2022. Acesta va fi 
înaintat spre aprobare Senatului universitar. 

Art. 16. Se aprobă Procedura Operațională - Inventarierea, Clasificarea și Etichetarea 
Informațiilor. Propunerea fi înaintată spre aprobare Senatului universitar. 

Art. 17. Se aprobă prelungirea cu un an a Convenției de colaborare dintre Universitatea 
din Craiova,  Colegiul Național  „Carol I” și Inspectoratul Școlar Județean Dolj prin care se 
reglementează relaţia de colaborare între cele trei instituții pentru cazarea şi activitatea didactică 
a lectorului spaniol.  

Art. 18. Se aprobă restituirea din veniturile proprii ale Universității din Craiova, fond 
centralizat a împrumutului accesat în vederea efectuării cheltuielilor necesare desfășurării 
activităților din cadrul proiectului POSDRU /144/6.3/S/131853 în linia de credit de la Banca 
Comercială Română.  

Art. 19. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 761/25.06.2019 prin care se 
propune trecerea unei sume pe cheltuiala universității, venituri proprii, reprezentând cheltuieli 
neeligibile aferente proiectelor POSDRU/109/2.1/G/81762, POSDRU/161/2.1/G/137956, 
POSDRU/144/6.3/S/131853. 




