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HOTĂRÂREA 

 nr. 7 din 17.03.2022 

                                                     

 

Consiliul de Administrație al Universității din Craiova, în ședința din data de 17.03.2022, 

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 scoaterea la concurs a 44 de posturi didactice şi de cercetare pe perioadă 

nedeterminată, în semestrul al II-lea al anului universitar 2021-2022. 

 
Art. 2. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 1355/14.03.2022 privind 

prelungirea cu 12 luni a contractului de închiriere nr. 1535/20.03.2017. 
 

Art. 3. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 1/14.03.2022 privind prelungirea 

cu 12 luni a contractului de comodat dintre Universitatea din Craiova şi Asociaţia Hortus Oltenia 

1962, pentru spaţiul din clădirea centrală a Universităţii, sala C036. 

 

Art. 4. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 248/11.03.2022 privind 

prelungirea protocolului de colaborare 1821/01.04.2005 si utilizarea suplimentară a 12 mp folosiți 

pentru scanarea și amprentarea computerizată și pentru activitățile practice de Ortezare, Protezare 

și Tehnici de Evaluare Posturală, discipline aflate în planul de învățământ al studenţilor din cadrul 

Facultatii de Educaţie Fizică și Sport, specializarea Kinetoterapie. 

 

Art. 5. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 344/17.03.2022 privind reînnoirea 

celor trei depozite constituite din excedentul anilor precedenţi și suplimentarea acestora. Dobanda 

încasată va fi virată în fondul centralizat al Universităţii din Craiova. 

 

Art. 6. Se aprobă plata din venituri proprii fond centralizat a cheltuielilor curente 

(cheltuieli de personal, cheltuieli cu bunuri, utilități şi servicii) pentru căminele și cantinele 

Universității din Craiova, în cursul anului 2022, până în momentul în care veniturile acestor 

activitati vor putea acoperi în totalitate cheltuielile. 

 

Art. 7. Se aprobă plata din venituri proprii fond centralizat a două facturi si a taxelor 

aferente pentru finalizarea investiţiei „Reabilitare cămin studenţesc si amenajare cabinete 

medicale Corp C12”. 
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Art. 8. Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de 

licență/diplomă și disertație – 2022. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 9. Se aprobă Metodologia proprie de admitere la studii universitare de licenţă, de 

master şi de doctorat, pentru anul universitar 2022-2023. Propunerea va fi înaintată Senatului 

universitar. 

 

Art. 10. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 582/14.03.2022 privind acordarea 

unui împrumut din fondul centralizat pentru plata contribuţiilor specifice ale costurilor salariale 

brute şi plata bunurilor achizţionate în cadrul proiectului „Talent Maker Talent-Hased Learning 

and Maker Education in the context of Hybrid Education after Covid-19”pentru o perioadă de 5 

luni din acest an, februarie - iunie 2022. 

 

Art. 11. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 1421/17.03.2022 privind acordarea 

unui împrumut din fondul centralizat pentru plata contribuţiilor salariale pentru luna februarie 

2022, în cadrul proiectului „Undergraduate Physiotherapy Pain Science Curriculum Augmentation 

Project”. 

 

Art. 12. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 207/21.02.2022 privind acordarea 

unei burse sociale din fondurile proprii ale Facultăţii de Educație Fizică şi Sport. 

 

Art. 13. Se aprobă adresa cu numărul de înregistrare 123/16.03.2022 de la Prorectoratul 

Management Economic și financiar și probleme sociale ale studenților cu cereri prin care se 

solicită restituiri de taxe. 

 

Art. 14. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 259/10.03.2022 privind continuarea 

activității didactice după pensionare, pentru un cadru didactic de la Facultatea de Agronomie, 

până la sfârșitul anului universitar 2021-2022, cu statut de cadru didactic asociat, în baza unui 

contract de muncă cu normă de 8 ore pe zi, conform Art.3 din Metodologia de aprobare a 

solicitării de continuare a activităţii didactice şi/sau de cercetare. 

 

Art. 15. Se admite cererea cu numărul de înregistrare 416/16.03.2021 privind menținerea 

calității de titular, pentru un cadru didactic de la Facultatea de Mecanică, 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. 16. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 127/17.03.2022 privind acordarea 

unui împrumut, din veniturile proprii ale Universităţii din Craiova, necesar pentru plata 

contribuţiilor salariale (impozit, CAS, CASS, CAM, L448/2006), aferente echipei de 

implementare, pentru luna februarie 2022, pentru proiectul „Sistem modular inteligent de 

calibrare/verificare metrologica a parametrilor de timp si distanta pentru transportul urban, cu 

asistenta robotizata si funcţionalităţi loT - SMARTTEST”. 

 

Art. 17. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 128/17.03.2022 privind 

actualizarea şi aprobarea noilor indicatori tehnico-economici. valorii totale, contribuţiei proprii şi 

a indicatorilor fizici/lista de echipamente propuse în cadrul cererii de finanţare  pentru proiectul 

„Educatie angajantă și responsabilă” care va constitui Unitatea de Implementare a Proiectului 

(UIP). 

 

Art. 18. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 129/17.03.2022 privind înființarea 

unei noi echipe a  proiectului „Educatie angajantă și responsabilă” care va constitui Unitatea de 

Implementare a Proiectului (UIP). 

 




