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HOTĂRÂREA 
 nr. 22 din 15.07.2020 

                                                     
 

Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, în şedinţa din data de 
15.07.2020, 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 semnarea unui Acord de cooperare academică între Universitatea din 

Alicante (Spania) și Universitatea din Craiova (România). Propunerea va fi înaintată Senatului 
universitar. 

 
Art. 2. Se aprobă semnarea unui Memorandum de înțelegere academică între 

Universitatea Autonomă a Statului Mexic  (Mexic) și Universitatea din Craiova (România). 
Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 
Art. 3. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 3144/15.07.2020 privind 

modificarea calendarului de admitere la studii doctorale pentru a fi în concordanță cu noile 
cerințe impuse de procedura de înscriere și de admitere on-line din sesiunea septembrie 2020. 
Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 
 

Art. 4. Se aprobă solicitarea Departamentului de Relații Internaționale cu numărul de 
înregistrare 163/14.07.2020  privind încadrarea în caz de forţă majoră a mobilităţilor outgoing 
efectuate de un student de la Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, mobilitate de 
studiu la University College of South-Eastern Norway, în perioada 06.01.2020- 19.06.2020 și un 
student de la Facultatea de Automamtică, Calculatoare şi Electronică, mobilitate de practică la 
University College of South-Eastern Norway, în perioada 03.01.2020-05.06.2020. Propunerea va 
fi înaintată Senatului universitar. 

 
Art. 5. Se aprobă solicitarea Prorectoratului Fonduri Europene și Informatizare cu 

numărul de înregistrare 2988/08.07.2020  privind demararea procedurii de selecție prin concurs a 
posturilor  Expert 2 grup țintă elevi FEAA (1post), Mentor 10 și 11 FEAA (2 posturi) și Expert 
promovare antreprenoriat (1 post), membrii comisiei de selecţie, membrii comisiei de contestații 
și calendarul de desfășurare a concursului pentru proiectul „Student antreprenor în cadrul 
Facultăţilor de  Economie și Administrarea Afacerilor și Horticultură”. 

 
Art. 6. Se aprobă solicitarea Prorectoratului Fonduri Europene și Informatizare cu 

numărul de înregistrare 2987/08.07.2020  privind demararea procedurii de selecție prin concurs a 
două posturi de consilieri studenți (Consilier studenţi 1 si Consilier studenţi 2), membrii comisiei 
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de selecţie, membrii comisiei de contestații și calendarul de desfășurare a concursului pentru 
proiectul „Student antreprenor în cadrul Facultăţii de Agronomie”. 

 
Art. 7. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 3037/09.07.2020 privind 

prelungirea cu 12 luni a contractului de închiriere cu numărul nr. 3398 /10.07.2015. 
 

Art. 8. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 3089/10.07.2020 privind 
prelungirea cu 12 luni a contractului de închiriere cu numărul nr. 2600 /01.07.2005. 
 

Art. 9. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 3166/15.07.2020 privind 
introducerea proiectului ,,Creșterea capacității de cercetare a Universității din Craiova prin 
investiții în infrastructuri de tip Cloud și Big Data” în linia de credit a Universității din Craiova 
cu destinația finanțării proiectelor. 

 
Art. 10. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 3167/15.07.2020 privind 

componența a echipei de implementare a proiectului ,,Creșterea capacității de cercetare a 
Universității din Craiova prin investiții în infrastructuri de tip Cloud și Big Data”. Echipa de 
implementare a proiectului nu va fi remunerată. 

 
Art. 11. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 3160/15.07.2020 privind 

încheierea unui contract de comodat. 
 

Art. 12. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 3173/15.07.2020 privind 
organizarea evenimentelor de tip ședință/videoconferință ale entităților/structurilor Universității 
din Craiova (departamente, facultăți, centre, stațiuni etc.), la solicitarea acestora, utilizând 
sistemul Cisco/Webex INCESA. Se propun următoarele taxe: 
 ședințe: 500 lei/ședință internă (organizată de entități, structuri ale Universității din 

Craiova); 
 conferințe video: 500 lei/oră pentru primele 5 ore și 400 lei/oră pentru următoarele ore. 

 Sumele aferente vor fi transferate în centrul de cost INCESA din cel al 
inițiatorului/beneficiarului sau suportate din sursa de finanțare asigurată de acesta.  

Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 
 

Art. 13. Se aprobă prelungirea perioadei de depune la Universitatea din Craiova, 
Departamentul de Relaţii Internaţionale, a documentelor de studii în vederea echivalării, în cazul 
în care candidatul nu deţine atestatul de recunoaştere şi echivalare al diplomelor obţinute de la 
instituţii de învăţământ din afara României, eliberat de Centrul National de Recunoaştere si de 
Echivalare, până la 17.07.2020. 

 
Art. 14. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 2585/17.06.2020 privind 

eliberarea unui duplicat pentru un supliment anexă la diploma de inginer. 
 

Art. 15. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 2584/17.06.2020 privind 
eliberarea unui duplicat pentru un supliment anexă la  diploma de master. 

 
Art. 16. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 2910/03.07.2020 privind 

eliberarea unui duplicat pentru o diplomă de licență. 
 

Art. 17. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 3164/15.07.2020 privind 
eliberarea unui duplicat pentru o foaie matricolă, anexă la diploma de absolvire. 

 
Art. 18. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 3165/15.07.2020 privind 

eliberarea  unui duplicat pentru un supliment, anexă la diploma de licență. 
 






