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HOTĂRÂREA 

 nr. 35  din 08.12.2021 

                                                     

 

Consiliul de Administrație al Universității din Craiova, în ședința din data de 08.12.2021, 

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 validează rezultatele finale ale ultimelor concursurilor pentru acordarea gradației 

de merit pentru personalul didactic al Universității din Craiova. 

 

Art. 2. Se aprobă solicitarea Facultății de Automatică, Calculatoare și Electronică cu 

numărul de înregistrare 2077/06.12.2021 privind calendarul alegerilor pentru funcţia de Director de 

departament şi a membrilor Consiliului departamentului, în cadrul Departamentului de Automatică 

şi Electronică (D28). Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 3. Se aprobă solicitarea Facultății de Litere cu numărul de înregistrare 406/26.11.2021 

privind cuantumul tarifelor pentru activităţile desfăşurate în cadrul Centrului de Limbi Moderne 

Interlingua, pentru anul 2022. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 4. Se aprobă solicitarea Facultății de Litere cu numărul de înregistrare 414/07.12.2021 

privind cuantumul tarifului administrativ de 25 lei brut pe oră, pentru plata profesorilor mentori din 

învăţământul preuniversitar, în anul universitar 2021-2022, din cadrul stagiilor de practică de 

specialitate (pedagogică / managerială / de consiliere), din planul de învăţământ al programelor de 

studii de licenţă şi master din domeniul Ştiinţe ale educaţiei, gestionate de Departamentul de ştiinţe 

ale educaţiei şi ale comunicării. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 5. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 7783/07.12.2021 de la Prorectoratul 

Programe de Studii și Asigurarea Calităţii privind aprobarea rapoartelor de evaluare internă şi 

aprobarea declanşării procedurii pentru evaluarea externă periodică de către ARACIS a 

programelor de studii de licenţă Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar şi Pedagogia 

învăţământului primar şi preşcolar (la Drobeta-Turnu Severin), domeniul de licenţă Ştiinţe ale 

educaţiei, din structura Facultăţii de Litere, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi în 

baza Ghidului Activităţilor de Evaluare a Calităţii Programelor de Studii Universitare şi a 

Instituţiilor de învăţământ Superior. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 6. Se aprobă  cererea cu numărul de înregistrare 521/17.11.2021 privind continuarea 

activității didactice după pensionare, pentru un cadru didactic de la Departamentul pentru 
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Pregătirea Personalului Didactic, până la sfârșitul anului universitar 2021-2022, 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. 7. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 1639/07.12.2021 privind trecerea 

unor active fixe la categoria materialelor de natura obiectelor de inventor și stabilirea valorii 

acestora. 

 

Art. 8. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 1640/07.12.2021 privind scoaterea 

din funcţiune/uz active fixe şi materiale de natura obiectelor de inventor, în urma operaţiunilor de 

inventariere efectuate la Universitatea din Craiova, unitatea centrală, în perioada octombrie-

decembrie 2021, în vederea trimiterii ordonatorului principal de credite, Ministerul Educației. 

 

Art. 9. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 79BJ/06.12.2021  privind 

nepreluarea contractului de închiriere nr.256/18.01.2018 de către firma solicitantă deoarece 

contravine prevederilor legale. 

 

Art. 10. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 7811/24.11.2021 privind 

prelungirea cu 12 luni a contractului de închiriere nr. 9078/26.11.2018. 

 

Art. 11. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 7798/24.11.2021 privind 

prelungirea cu 12 luni a contractului de închiriere nr. 08/15.12.2008. 

  

Art. 12. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 7797/24.11.2021 privind 

prelungirea cu 12 luni a contractului de închiriere nr. 01/01.01.2015. 

 

Art. 13. Se aprobă adresa cu numărul de înregistrare 472/07.12.2021 de la Prorectoratul 

Management Economic și financiar și probleme sociale ale studenților cu cereri prin care se 

solicită restituiri de taxe. 

 

Art. 14. Se aprobă solicitarea Facultății de Științe cu numărul de înregistrare 206/08.12.2021 

privind calendarul de desfăşurare şi comisia de examinare pentru examenele de absolvire a 

programelor de studii de Conversie în Informatică I şi Conversie de Informatică II. Propunerea va 

fi înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 15. Se aprobă solicitarea Facultății de Științe cu numărul de înregistrare 204/08.12.2021 

privind condiţiile de admitere şi calendarul organizării şi desfăşurării cursurilor la următoarele 

programe de studii postuniversitare organizate la Departamentul de Chimie al Facultăţii de Ştiinţe: 

Chimie aplicată în laboratoarele de analiză, Chimia produselor cosmetice şi farmaceutice, Chimia 

substanţelor periculoase. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 16. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 7812/08.12.2021  privind scutirea 

de la plata taxei de cămin pentru trei studenți conform Art.27 lit. m si n din Regulamentul privind 

organizarea şi funcţionarea căminelor şi cantinelor studenţeşti și reducerea cu 50% a plății taxei de 

cămin pentru trei studenți conform Legii nr. 448/2006. 

 

Art. 17. Se aprobă solicitarea Prorectoratului Fonduri Europene și Informatizare cu numărul 

de înregistrare 475/07.12.2021 privind acordarea unui împrumut din fondulul centralizat al 

Universităţii din Craiova, pentru plata bunurilor ce vor fi achiziţionate în cadrul proiectului 

„Digital manufacturing Master Degree to set specialists for the dawn of the Industry 4.0”. 

Recuperarea împrumutului se va realiza din fondurile proiectului în momentul rambursării ultimei 

tranşe preconizată în data de 01.07.2022. 

 




