Informare sedinta CA al UCv din data de 10.04.2019
Miercuri, 10.04.2019, incepand cu orele 11.00 a avut loc sedinţta CA a UCv. Cele mai importante
aspecte discutate sunt prezentate in continuare.
1. Se aproba un acord de parteneriat între Palatul Copiilor Craiova și Universitatea din Craiova in
vederea organizarii şi desfasurarii Concursului National de Teatru „Marin Sorescu”, editia 2019.
2. Se aproba solicitarea Facultatii de Drept cu privire la cazarea unui profesor invitat de la o
universitate din Elvetia.
3. Se aproba solicitarea Facultatii de Mecanica privind acordarea unei burse sociale unui student
din anul I, IF, cu o situatie financiara dificila.
4. Se aproba cererea unui cadru didactic de la Facultatea de Mecanica cu privire la continuarea
activitatii didactice dupa pensionare, pana la sfarsitul anului universitar 2018-2019, cu statut de
cadru didactic asociat, in baza unui contract de munca cu o fractiune de norma de 3 ore/zi.
5. Se aproba solicitarea Universitatii Constantin Brancusi din Tg. Jiu cu privire la sustinerea
examenului de licenta (Kinetoterapie si motricitate speciala) la Universitatea din Craiova.
6. Se aproba un acord intre UCv si SRTV cu privire la utilizarea Casei Universitarilor pentru
realizarea unor emisiuni.
7. Se abroba restituirea unor taxe de studiu.
8. Se aproba o solicitarea a AISEC cu privire la organizarea unei activitati.
9. Se aproba solicitarea Facultatii de Mecanica cu privire la utilizarea autocarului pentru o vizita a
studentilor de la Dr. Tr. Severin la fabrica Ford.
10. Se aproba numarul maxim de posturi (indiferent de indiferent de modul de finanțare, a se vedea
art 38 din OUG 114/2018) pentru anul 2019.
11. Se aproba scoaterea din evidenta contabila a UCv a unei datorii a unui student strain care a
abandonat studiile.
12. Se aproba participarea UCv si organizarea unui stand la un targ/salon inventii la Iasi.
13. Se aproba demararea procedurii de scoatere la concurs a unui post de asistent de cercetare in
cadrul INCESA, in domeniul astronomie, care sa deserveasca ASTROED.
14. Luni 15.04.2019, orele 17.30 va avea loc un spectacol caritabil in Aula Buia, Facultatea de
Agronomie.

In finalul sedintei dl. Rector face urmatoarele precizari:
- Salariul aferent lunii martie va fi platit in ziua de 12.04.2019.
- UCv a primit banii pentru voucherele de vacanta aferente anului 2019. Se aproba
Metodologia de acordare a voucherelor de vacanta pentru anul 2019. Se va organiza pe
departamente/compartimente depunerea de cereri cu privire la voucherele de vacanta
pentru anul 2019 si depunerea de declaratii cu privire la utilizarea/neutilizarea voucherelor
pentru anul 2018. Data limita 24.04.2019.
- UCv a primit banii aferenti normei de hrana.
- UCv a primit banii aferenti titlurilor executorii (12.170.321 lei). Suma primita acopera in
totalitate titlurile executorii. Cel mai probabil sumele vor fi platite inainte de Paste.
- UCv a primit banii aferenti platilor conform legii 85/2016 (6.552.161 lei). Suma acopera
aproximativ 50% din sumele aferente anilor 2017 si 2018.

Rectificare:
Pentru legea 85 suma primita acopera 52% din sumele necesare anilor 2017, 2018 si
2019. Urmeaza sa se primeasca diferenta dupa rectificarea bugetara. Orice suma care va fi
primita ulterior va fi platita imediat dupa intrarea in contul UCv.
Referitor la plata HOTARARILOR JUDECATORESTI pentru L221 si L330 este
ultima transa care mai trebuia platita. Creantele sunt achitate in totalitate odata cu plata
acestei transe!!!
Ultima transa pentru L330, conform legii avea termen decembrie 2018.

