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HOTĂRÂREA 

 nr. 36  din 15.12.2021 

                                                     

 

Consiliul de Administrație al Universității din Craiova, în ședința din data de 15.12.2021, 

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 aprobă achitarea taxei de afiliere a Universităţii din Craiova la European 

University Association, pentru anul 2022. 

 

Art. 2. Se aprobă Strategia privind prevenirea și combaterea fenomenului de plagiat în 

Universitatea din Craiova. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 3. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 7930/14.12.2021 de la Prorectoratul 

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

aprobarea declanşării procedurii pentru evaluarea externă periodică de către ARACIS a 

programului de studii de licenţă Contabilitate şi informatică de gestiune (la Drobeta-Turnu 

Severin), domeniul de licenţă Contabilitate, din structura Facultăţii de Economie şi Administrarea 

Afacerilor, 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. 4. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 7830/08.12.2021 privind 

repartizarea sumei ce reprezintă cota de 30% calculată asupra excedentului realizat de SCDA 

Caracal. 
 

Art. 5. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 2948/14.12.2021 de la Facultatea de 

Economie și Administrarea Afacerilor privind comisiile electorale pentru centrele universitare 

Craiova şi Drobeta Turnu Severin precum şi Calendarul alegerilor studenţilor pentru ocuparea 

locurilor vacante din Senatul Universităţii din Craiova. Propunerea va fi înaintată Senatului. 

 

Art. 6. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 193/15.12.2021 privind  acordarea 

unui împrumut din veniturile proprii ale Universităţii din Craiova, fondul centralizat de cercetare, 

necesar pentru plata contribuțiilor totale (CAS + CASS + Impozit + Contribuţia asiguratorie + 

Contribuţia la fondul de handicap) corespunzătoare devizului postcalcul aferent activităţilor 

efectuate în perioada 24-26.11.2021, pentru proiectul „Cercetări privind determinarea 

experimentală a parametrilor electrici şi mecanici ai cablurilor sertizate utilizate în construcţia 

locomotivelor electrice”. Viramentul către Universitatea din Craiova se va realiza până la data de 

31.01.2022. 
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