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HOTĂRÂREA 

 nr. 12 din 11.05.2022 

                                                     

 

Consiliul de Administrație al Universității din Craiova, în ședința din data de 11.05.2022, 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 cuantumul taxelor de înscriere la concursul pentru ocuparea posturilor 

didactice pe perioadă nedeterminată, în semestrul al II-lea anul universitar 2021-2022, publicate în 

Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, nr. 391 din 27 aprilie 2022. Propunerea va fi înaintată 

Senatului universitar. 

 
Art. 2. Se aprobă componenţa comisiilor care vor stabili rezoluţia cu privire la verificarea 

informaţiilor din fişa de verificare prevăzută la art.13 lit.(e) din „Metodologia de concurs pentru 

ocuparea posturilor didactice şi de cercetare în Universitatea din Craiova”, pentru dosarele 

candidaţilor înscrişi la concursul organizat în semestrul al II-lea al anului academic 2021/2022. 

 

Art. 3. Se aprobă încheierea unui acord de cooperare academică între Universitatea din 

Craiova și International University of Sarajevo. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 4. Se aprobă încheierea unui acord de cooperare academică între Universitatea din 

Craiova și Manisa Celal Bayar University. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 5. Se aprobă încheierea unui acord de cooperare academică între Universitatea din 

Craiova și Faculty of Montenegrin Language and Literature. Propunerea va fi înaintată Senatului 

universitar. 

 

Art. 6. Se aprobă,  în vederea derulării mobilităţii academice privind efectuarea unui stagiu 

de predare la Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept, în perioada 1 aprilie-30 iunie 2022, 

acordată de Ministerul Educaţiei în cadrul programului CEEPUS (Central European Exchange 

Program for University Studies), solicitarea cu numărul de înregistrare 148/DRI/ 05.05.2022 

privind plata bursei din veniturile proprii ale Universităţii din Craiova, având în vedere faptul că 

suma aferentă plăţii acestei burse nu este încă încasată. 
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Art. 7. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 2183/10.05.2022 privind acordarea 

unui împrumut pentru proiectul cu titlul „Talent Maker - Talent-Based Learning and Maker 

Education in the context of Hybrid Education after Covid-19”, finanţat prin programul Erasmus+ al 

Uniunii Europene. Recuperarea împrumutului se va realiza din fondurile proiectului în momentul 

rambursării celei de-a doua tranşe care va fi primită în luna iunie 2022. 

 

Art. 8. Se aprobă componenţa Comisiei Centrale de Admitere, pentru anul universitar 

2022/2023. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 9. Se aprobă  propunerile facultăților privind componența comisiilor de admitere pentru 

anul universitar 2022-2023. Acestea vor fi înaintate Senatului universitar.  

 

Art. 10. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 39/06.05.2022 privind rezervarea a 

10 camere în căminul studențesc nr. 14, în perioada 6-10 iunie 2022, pentru organizarea întâlnirii 

membrilor consorţiului ACROSS - ECBU (European Cross-Border University), care se va 

desfăşura la Universitatea din Craiova. Plata cheltuielilor de cazare se va face din fondul centralizat 

al universităţii. 

 

Art. 11. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 45/06.05.2022 privind acordarea 

unui împrumut din fondul centralizat pentru plata contribuţiilor totale (CAS + CASS + Impozit + 

Contribuţia asiguratorie + Contribuţia la fondul de handicap) corespunzătoare devizelor postcalcul 

aferente activităţilor efectuate în perioada 05.04.2022-06.06.2022 pentru proiectul „Cercetări 

privind parametri electrici şi mecanici ai cablurilor sertizate utilizate în construcţia generatoarelor 

electrice”. 

 

Art. 12. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 94/04.05.2022 privind defrişarea 

unor plantaţii de pomi fructiferi și scoaterea din funcţiune a unor mijloace fixe. 

 

Art. 13. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 540/09.05.2022 privind înregistrarea 

pe veniturile proprii ale Universității din Craiova a unor sume pentru care nu s-a solicitat restituirea. 

 

Art. 14. Se aprobă raportul comisiei de analiză numită prin decizia nr. 103C/07.04.2022. 

 

Art. 15. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 267/09.05.2022 privind actualizarea 

şi aprobarea noilor indicatori tehnico-economici, valoarii totale, contribuţiei proprii şi a 

indicatorilor fizici/lista de echipamente propuse în cadrul cererii de finanţare „Educaţie angajantă şi 

responsabilă”. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 16. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 2286/09.05.2022 privind scoaterea 

din funcţiune/uz a unor active fixe şi materiale de natura obiectelor de inventor la Centrul 

Universitar Drobeta Turnu Severin.  
 

Art. 17. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 2287/09.05.2022 privind scoaterea 

din funcţiune/uz a unor active fixe şi materiale de natura obiectelor de inventor la Universitatea din 

Craiova, unitatea centrală.  
 

Art. 18. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare pentru Staţiunea Didactică 

Banu Mărăcine. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 19. Se aprobă solicitarea Staţiunii Didactice Banu Mărăcine cu numărul de înregistrare 

2292/10.05.2022 privind extinderea suprafeţei de viţă de vie cu aproximativ 10 ha. 

 



Hotărârea nr. 12  din  11.05.2022  3 
 

Art. 20. Se aprobă solicitarea Comitetului Director al Staţiunilor Didactice şi de Cercetare din 

cadrul Universităţii din Craiova cu numărul de înregistrare 2293/10.05.2022 privind trecerea pe 

cheltuiala Universităţii din Craiova - SCDP Râmnicu Vâlcea a unei sumei reprezentând debite 

restante care nu mai pot fi recuperate.  

 

Art. 21. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 2290/10.05.2022 privind demararea 

procedurii pentru scoaterea la concurs a postului de Director al Staţiunii de Cercetare şi Dezvoltare 

Agricolă Caracal. 

 

Art. 22. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 1559/09.05.2022, privind cuantumul 

taxei de participare la conferința internațională a Facultății de Economie și Administrarea 

Afacerilor, Competitivitate și stabilitate in economia bazată pe cunoastere, ediția nr. 14, 

Competitiveness and Stability in the Knowledge-Based Economy- 14th International Conference – 

IconEc 2022. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 23. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 1574/09.05.2022 privind achitarea 

din fondul facultăţii, a cotizaţiei pe anul 2022, aferentă afilierii Facultăţii de Economie si 

Administrarea Afacerilor la Asociaţia Facultăţilor de Economie din România (AFER). 

 

Art. 24. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 1577/10.05.2022 privind cazarea în 

camerele de protocol ale universităţii, în perioada 22-26 mai, a trei cadre didactice de la 

Universitatea Canakkale Onsekiz Mart University, ce vor veni în vizită Erasmus+ la Facultatea de 

Economie și Administrarea Afacerilor. 

 

Art. 25. Se aprobă solicitarea Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor cu numărul 

de înregistrare 1567/09.05.2022 privind susţinerea examenului de licenţă respectiv susţinerea 

diseraţiei pentru doi absolvenţi, conform Legii nr. 84/1995. 

 

Art. 26. Se aprobă solicitarea Facultății de Litere, cu numărul de înregistrare 582/02.05.2022, 

privind cazarea, în perioada 15-17 mai 2022, în căminele Universităţii a unui număr de doi studenţi 

care participă la Concursul naţional de traducere între limbile romanice (franceză, italiană, 

română, spaniolă) şi latină, Ediţia a IV-a, Craiova. 

 

Art. 27. Se aprobă solicitările cu numerele de înregistrare 63/09.05.2022 și 65/09.05.2022 

privind calendarul desfășurării alegerilor pentru locul vacant de membru - cadre didactice, în 

Consiliul Facultății de Științe și membrii comisiei de alegeri. Propunerile vor fi înaintate Senatului 

universitar.  

 

Art. 28. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 2192/10.05.2022 privind plata taxei 

anuale de membru pentru Universitatea din Craiova la Asociaţia Europeana a Şcolilor de Navigatie- 

Education in Inland Navigation - EDINNA, aferentă anului 2022. 

 

Art. 29. Se admite cererea cu numărul de înregistrare 452/15.04.2022 privind menținerea 

calității de titular, pentru un cadru didactic de la Facultatea de Inginerie Electrică, până la data de 

30.09.2022, conform Art. 9 din Metodologia de aprobare a solicitării de continuare a activității 

didactice și/sau de cercetare. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 30. Se admite cererea cu numărul de înregistrare 453/15.04.2022 privind menținerea 

calității de titular, pentru un cadru didactic de la Facultatea de Inginerie Electrică, pentru anul 

universitar 2022-2023, conform Art. 9 din Metodologia de aprobare a solicitării de continuare a 

activității didactice și/sau de cercetare. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 




