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HOTĂRÂREA 

 nr. 24 din 14.09.2022 

                                                     

 

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

14.09.2022, 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 solicitarea cu numărul de înregistrare 5714/12.09.2022 privind 

acordarea unui ajutor de deces, conform Art. 73 alin.(3) din Contractul Colectiv de Muncă al 

Universității din Craiova. 

 

Art. 2. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 4930/12.09.2022 privind 

prelungirea cu 12 luni a contractului de închiriere nr. 12/01.10.2013. 

 

Art. 3. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 4931/12.09.2022 privind 

prelungirea cu 12 luni a contractului de închiriere nr. 13/01.10.2013. 

 

Art. 4. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 4932/12.09.2022 privind 

prelungirea cu 12 luni a contractului de închiriere nr. 1087/27.09.2010. 

 

Art. 5. Se aprobă solicitarea solicitare cu numărul de înregistrare 4933/12.09.2022 

privind demararea procedurii de scoatere la licitație publică în vederea închirierii a 100 mp dintr-

o magazie cu numărul de inventar 1118 de la Stațiunea Didactică Banu Mărăcine. 

 

Art. 6. Se aprobă adresa cu numărul de înregistrare 70/12.09.2022 privind solicitarea 

aprobării unei noi taxe pentru conferinţa International Conference on Human-Computer 

Interaction (RoCHI 2022, https://rochi2022.utcluj.ro/) care se va desfășura în perioada 6-7 

octombrie 2022 la Universitatea din Craiova: Taxă participare companie - 1000 Euro/5000 lei. 

Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 7. Se aprobă Procesul-verbal al Comisiei de analiză pentru efectuarea cercetării 

disciplinare prealabile numită prin Decizia nr. 188C/ 30.06.2022. Propunerea va fi înaintată 

Senatului universitar. 

 

Art. 8. Se aprobă ca activitatea on line din Universitatea din Craiova să se desfășoare, cu 

respectarea indicațiilor ARACIS, minim 4 săptămâni din semestrul I și minim 4 săptămâni din 

semestrul al II-lea, după cum urmează: în ultimele săptămâni ale semestrului I (28 noiembrie-23 

R O M Â N I A 
                 MINISTERUL EDUCAŢIEI 

 

 

Universitatea din Craiova 
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 

 

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. 24  din  14.09.2022  2 
 

decembrie 2022)  și respectiv în primele săptămâni ale semestrului al II-lea (20 februarie-19 

martie 2023). 

 

Art. 9. Nu se aprobă solicitarea Obștii Banca Gilortul Novaci ca Universitatea din 

Craiova să închirieze suprafața de 1271 mp din zona Rânca. 

 

Art. 10. Se aprobă propunerile facultăților privind structura proprie pentru anul universitar 

2022-2023. Acestea vor fi înaintate Senatului universitar.  

 

Art. 11. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 626/13.09.2022 privind 

includerea proiectului „HEInnovaSport - Building innovation capacity and fostering 

entrepreneurship in sports science higher education institutions” în lista proiectelor finanţate de 

Universitatea din Craiova, prin linia de credit. 

 

Art. 12. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 628/14.09.2022 privind:  

- calendarul de concurs pentru acordarea burselor doctorale şi post-doctorale 

antreprenor, în cadrul proiectului „Performanţă în cercetare”; 

- comisiile de evaluare a dosarelor şi comisiile de contestaţii pentru acordarea burselor 

doctorale şi post-doctorale antreprenor, în cadrul proiectului „Performanţă în 

cercetare”. 

 

Art. 13. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 629/14.09.2022 privind acordarea 

unui împrumut, din veniturile proprii ale Universităţii din Craiova în vederea bunei implementări 

a proiectului ROSE „Împreună pentru un viitor prin educaţie - Facultatea de Horticultură”. 

 

Art. 14. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 630/14.09.2022 privind acordarea 

unui împrumut, din veniturile proprii ale Universităţii din Craiova în vederea bunei implementări 

a proiectului ROSE de la Facultatea de Mecanică  „Viitor Student”. 

 

Art. 15. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 633/14.09.2022 privind acordarea 

unui împrumut, din veniturile proprii ale Universităţii din Craiova în vederea bunei implementări 

a proiectului ROSE „Rămânem împreună la Ştiinţe”. 

 

Art. 16. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 634/14.09.2022 privind acordarea 

unui împrumut, din veniturile proprii ale Universităţii din Craiova în vederea bunei implementări 

a proiectului ROSE de la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor „Start sustenabil 

pentru cariere de succes- STARTCAS”. 

 

Art. 17. Se aprobă cererea cu numărul 4413/11.08.2022 privind eliberarea unui duplicat 

pentru o diplomă de studii academice postuniversitare și a unei alte foi matricole anexă la 

diplomă. 

 

Art. 18. Se aprobă cererea cu numărul 4961/13.09.2022 privind eliberarea unui duplicat 

pentru o diplomă de licență. 

 

Art. 19. Se aprobă cererile cu numerele de înregistrare 4859/08.09.2022 și 

4840/08.09.2022 privind eliberarea unor suplimente, anexe la diplome de master. 

 

Art. 20. Se aprobă cererile cu numerele de înregistrare 4960/13.09.2022, 4716/05.09.2022 

și 4712/05.09.2022 privind eliberarea unor suplimente, anexe la  diplome de licență/inginer. 

 

Art. 21. Se aprobă cererea cu numărul 4997/13.09.2022 privind refacerea certificatului de 

absolvire a programului de formare psihopedagogică nivel I și a foii matricole anexă la certificat, 

ca urmare a sentinței civile a Judecătoriei Craiova nr.1611/2020 de schimbare a prenumelui. 




