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HOTĂRÂREA 

 nr. 16 din 17.06.2022 

                                                     

 

Consiliul de Administrație al Universității din Craiova, în ședința din data de 17.06.2022, 

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 admitere cererea cu numărul de înregistrare 529/24.05.2022 privind menținerea 

calității de titular, pentru un cadru didactic de la Facultatea de Agronomie, 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. 

 

Art. 2. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 2927/09.06.2022 privind 

prelungirea cu 12 luni a contractului de închiriere nr. 2231/11.05.2021. 

 

Art. 3. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 2928/09.06.2022 privind 

prelungirea cu 12 luni a contractului de închiriere nr. 4202/30.05.2017. 

 

Art. 4. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 2905/09.06.2022 privind 

prelungirea cu 12 luni a contractului de comodat prin care sediul asociației ELSA Craiova să 

rămână la adresa Strada Calea Bucureşti, nr. 107D, Facultatea de Drept, camera 1.2C. 

 

Art. 5. Se aprobă  solicitarea cu numărul de înregistrare 373/17.06.2022 privind demararea 

procedurii de selecție prin concurs a unui post de expert informare și publicitate, comisia de 

selecție, comisia de contestații și calendarul concursului pentru proiectul „Stagii de practica 

inovative și interdisciplinare”. 

 

Art. 6.          Se aprobă propunerea unică de proiect „UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA - NOI 

ORIZONTURI ÎN ERA DIGITALĂ” primită în cadrul Apelului de proiecte cu titlul Granturi 

pentru digitalizarea universităților finanțat prin PNRR/2022/ Componenta C15: Educație/Reforma 

5: Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației/Investiția 16: Digitalizarea 

universităților și pregătirea acestora pentru profesiile digitale ale viitorului. Aceasta va fi înaintată 

Senatului universitar având următoarele articole: 

 

Art. 6.1. Se aprobă depunerea proiectului „UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA - NOI 

ORIZONTURI ÎN ERA DIGITALĂ” în vederea participării la competiția pentru Apelul de 

proiecte cu titlul Granturi pentru digitalizarea universităților finanțat prin PNRR/2022/ 

Componenta C15: Educație/Reforma 5: Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea 
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educației/Investiția 16: Digitalizarea universităților și pregătirea acestora pentru profesiile 

digitale ale viitorului: 

 

Art. 6.2.  Se aprobă valoarea totală maximă a proiectului „UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 

- NOI ORIZONTURI ÎN ERA DIGITALĂ”, în cuantum de 27.847.770,78 lei (inclusiv TVA). 

Orice modificare care poate să apară pe parcursul evaluării, precontractării sau contractării 

inferioară acestei valori va fi considerată implicit aprobată prin prezenta; 

 

Art. 6.3.  Se aprobă contribuția proprie de 0 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum 

de 0,0 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA - NOI 

ORIZONTURI ÎN ERA DIGITALĂ”; 

 

Art. 6.4.  Toate sumele reprezentând cheltuieli neeligibile şi cheltuieli conexe ce pot apărea pe 

durata precontractării, contractării, implementării proiectului „UNIVERSITATEA DIN 

CRAIOVA - NOI ORIZONTURI ÎN ERA DIGITALĂ”, se vor asigura din veniturile proprii 

ale Universității din Craiova; 

 

Art. 6.5.  Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în 

condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale; 

 

Art. 6.6.  Se aprobă INDICATORII DE REALIZARE și INDICATORII DE REZULTAT ai 

proiectului „UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA - NOI ORIZONTURI ÎN ERA DIGITALĂ”, 

conform anexei. 

 Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 7. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 375/17.06.2022 privind: cazarea în 

luna iulie, în căminele universității, a aproximativ 450 de elevi, care participă la proiectul ROSE 

Scoli de vară desfășurat de toate facultățile și reducerea taxei de cazare pe luna iulie 2022, pentru  

studenții Universității din Craiova care se decazează înainte de data de 11.07.2022. Propunerea va 

fi înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 8. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 3122/17.06.2022 privind 

componența comisiei de evaluare a candidaților și a comisiei de rezolvare a contestațiilor pentru 

ocuparea a două posturi de secretar cu studii superioare (S IV), pe perioadă determinată, în cadrul 

Direcției Generale Secretariat, în urma scoaterii la concurs a acestora, precum și anunțul privind 

etapele concursului, tematica și bibliografia acestuia. 

 

Art. 9. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 3123/17.06.2022 privind 

componența comisiei de evaluare a candidaților și a comisiei de rezolvare a contestațiilor pentru 

ocuparea a unui post de secretar cu studii superioare (S IV), pe perioadă nedeterminată, în cadrul 

Departamentului de Relații Publice și Imagine Academică, în urma scoaterii la concurs a acestuia, 

precum și anunțul privind etapele concursului, tematica și bibliografia acestuia. 

 

Art. 10. Se aprobă ca Universitatea din Craiova să devină membru fondator alături de 

Consiliul Judeţean Dolj la Asociaţia ”Cluster Aerospaţial Oltenia” (cu precizarea faptului că 

denumirea va fi confirmată ulterior de către Ministerul Justiţiei). Propunerea va fi înaintată 

Seantului universitar. 

 

Art. 11. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 2838/07.06.2022 privind cazarea 

în căminele de tranzit,  a candiaţilor înscrişi la centrul de perfecţionare al Universităţii din 

Craiova, pentru a susţine probele examenului de acordare a gradului didactic II, sesiunea august 

2022. 

 




