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HOTĂRÂREA 
 nr. 26 din 09.10.2019 

 
 

Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 
09.10.2019, 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 Facultăţii de Agronomie pentru deplasarea cu autocarul 

universităţii, în cadrul lucrărilor practice la anumite discipline, a studenţilor anului IV de la 
programele de studii Agricultură şi Montanologie - conform graficului previzionat, în funcție de 
disponibilitatea autocarului.  

 
Art. 2. Se admite cererea cu numărul de înregistrare 251/09.09.2019, a unui cadru 

didactic la Facultatea de Litere, privind continuarea activității didactice după pensionare, 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. 3. Se admite cererea cu numărul de înregistrare 6910/16.09.2019, a unui cadru 
didactic la Facultatea de Litere, privind continuarea activității didactice după pensionare, până la 
sfârșitul anului universitar 2019-2020, 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. 4. Se aprobă solicitarea Facultății Automatică, Calculatoare şi Electronică privind 
cazarea la Căminul nr. 14, o cameră dublă, pentru o noapte (13-14 octombrie 2019), cu servirea 
micului dejun, pentru un profesor de la Universitatea din Miskolc, Ungaria, venit în cadrul unui 
program ERASMUS la Universitatea din Craiova. 

 
Art. 5. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 1033/10.10.2019 privind 

acordarea unui împrumut din venituri proprii ale universității, în vederea bunei implementării a 
proiectului: „Alege să înveţi pentru viitorul tău”. Suma împrumutată va fi restituită la momentul 
încasării tranşei de finanţare nr. 2 din proiect. 

Art. 6. Se aprobă solicitarea Prorectoratului Fonduri Europene și Informatizare privind 
demararea procedurii de selecție prin concurs a 11 (unsprezece) experți, membrii comisiei de 
selecţie, membrii comisiei de contestații și calendarul de desfășurare a concursului pentru 
proiectul „Student antreprenor în cadrul Facultăţilor de Ştiinţe Sociale, Litere şi Geografie”. 
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Art. 7. Se aprobă solicitarea Prorectoratului Fonduri Europene și Informatizare privind 
demararea procedurii de selecție prin concurs a unui Coordonator activitate, având în vedere 
splitarea acestui  post, membrii comisiei de selecţie, membrii comisiei de contestații și calendarul 
de desfășurare a concursului pentru proiectul „Antreprenoriat pentru o viaţă activă”. 

Art. 8. Se aprobă solicitarea Prorectoratului Fonduri Europene și Informatizare privind 
demararea procedurii de selecție prin concurs a experților, membrii comisiei de selecţie, membrii 
comisiei de contestații și calendarul de desfășurare a concursului pentru proiectul „Creşterea 
calităţii programelor de studii universitare prin formarea resursei umane şi promovarea culturii 
antreprenoriale în rândul studenţilor - ProForm”. 

Art. 9. Se aprobă solicitarea Facultăţii de Litere privind tarifele de plata cu ora pentru 
programele de Licenţă, Master şi Conversie de la Departamentul de comunicare, jurnalism şi 
ştiinţe ale educaţiei  (D13) respectiv, pentru programul Limba şi literatura română - o limbă şi 
literatură modernă, forma de învăţământ ID, pentru anul academic 2019-2020. Propunerea va fi 
înaintată Senatului universitar. 

 
Art. 10. Se aprobă solicitarea Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic 

privind tarifele de plată cu ora pentru activităţile didactice suplimentare normei de bază pentru 
semestrul I, al anului universitar 2019- 2020, la Programul de studii psihopedagogice, în vederea 
certificării pentru profesia didactică. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 
Art. 11. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 503/08.10.2019 privind 

cuantumul taxei de studiu de 350 lei/cursant, pentru Programul Formarea profesorilor în 
domeniul cercetării educaţionale (CERED), program de formare continuă, 25 credite, 100 ore, 
acreditat de Ministerul Educației Naționale prin O.M. nr. 4482/15.07.2019, furnizor de formare 
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic - Universitatea din Craiova. Propunerea 
va fi înaintată Senatului universitar. 

 
Art. 12. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 8181/09.10.2019 de la Facultatea 

de Inginerie Electrică, Departamentul de Electromecanică, Mediu și Informatică,  privind tariful 
pentru acoperirea activităților didactice la plata cu ora pentru semestrul I al anului universitar 
2019- 2020, din postul 23, vacantat la 30 septembrie 2019. Propunerea va fi înaintată Senatului 
universitar. 

 
Art. 13. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 1193/02.10.2019 ca plata 

comisioanelor bancare aferente tragerilor din linia de credit deschisă la o bancă comercială să se 
facă din veniturile proprii ale Universităţii din Craiova. 

 
Art. 14. Se aprobă solicitarea Direcției Generale Administrative privind scoaterea la 

concurs a:  
 două posturi de fochiști; 
 patru posturi de zugravi.  

 
Art. 15. Se aprobă modelul de Contract de finanțare între Comisia Naţională de Strategie 

şi Prognoză și Universitatea din Craiova, pentru proiectul „Reabilitarea, modernizarea şi 
echiparea infrastructurii educaţionale din cadrul Universităţii din Craiova - schimbare de 
destinație din corp și cămin studențesc în spatii pentru activități didactice”, conform  
Ordonanţei de urgenţă nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor 
publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi 
prorogarea unor termene, cu modificările şi completările ulterioare și actualizarea valorii 
proiectului cu indicele de inflație. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 




