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HOTĂRÂREA 

 nr. 13 din 18.05.2022 

                                                     

 

Consiliul de Administrație al Universității din Craiova, în ședința din data de 18.05.2022, 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 repartizarea numărului de locuri finanţate de la bugetul de stat, pentru anul 

I, studii universitare de licenţă, master și doctorat, în anul universitar 2022/2023, pe facultăți, 

urmând ca acestea să transmită repartizarea numărului de locuri finanţate de la bugetul de stat, 

pentru anul I, studii universitare de licenţă, master și doctorat, pe domenii, la 

specializările/programele de studii acreditate sau autorizate. 

 

Art. 2. Se aprobă încheierea unui acord de cooperare academică între Universitatea din 

Craiova și Universitatea Malaysia Perlis. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 3. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 938/02.05.2022 privind continuarea 

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

Calculatoare și Electronică, 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. 4. Se aprobă solicitarea Facultății de Automatică, Calculatoare și Electronică cu 

numărul de înregistrare 1015/16.05.2022 privind calendarul alegerilor pentru funcţia de Director de 

departament şi a membrilor Consiliului departamentului, în cadrul Departamentului de Calculatoare 

şi Tehnologia Informaţiei (D27). Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 5. Se aprobă solicitarea Facultății de Automatică, Calculatoare și Electronică cu 

numărul de înregistrare 1014/16.05.2022 privind calendarul alegerilor parţiale pentru un loc în 

Consiliul Facultăţii şi un loc în Senatul Universitar, locuri rămase libere în urma împlinirii vârstei 

de pensionare de către un cadru didactic de la Departamentul de Calculatoare şi Tehnologia 

Informaţiei (D27) și aprobare componenţă Comisie electorală de la Facultatea de Automatică, 

Calculatoare şi Electronică. Propunerile vor fi înaintate Senatului universitar. 
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