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HOTĂRÂREA 

 nr. 29 din 19.10.2022 

                                                     

 

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

19.10.2022, 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 Organigrama de Management a Universității din Craiova. Propunerea 

va fi înaintată Senatului universitar.      

   

Art. 2. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 186/14.10.2022 privind aprobarea 

cererii Departamentului de Fizică pentru ca plata cu ora la cursurile postuniversitare de Optică şi 

Optometrie şi Radioterapie pentru fizicienii medicali (pentru anul universitar 2022/2023) să se 

efectueze Ia tariful de 100 lei brut /oră convenţională. Propunerea va fi înaintată Senatului 

universitar.      

 

Art. 3. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 188/11.10.2022 privind aprobarea 

cererii Departamentului de Fizică pentru ca plata cu ora la cursurile de conversie profesională 

Ştiinţe (pentru anul universitar 2022/2023) să se efectueze la tariful orar de 100 lei brut /oră 

convenţională. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar.      

 

Art. 4. Se aprobă solicitările cu numerele de înregistrare 798/12.10.2022, 813/14.10.2022 

și 818/17.10.2022 privind acordarea unor împrumut din veniturile proprii ale Universității din 

Craiova în vederea bunei implementări a trei proiecte: „Construiește-ți viitorul alături de noi”, 

„CERT ENTTRUST - Soluţii şi tehnologii inovative bazate pe servicii Saas (Software as a 

Service) pentru întreprindere Digitală” și „Pot mai mult, deci NU renunţ”. 

 

Art. 5. Se aprobă sancționarea conform propunerilor din adresa cu numărul de 

înregistrare 6988/18.10.2022 a studenților menționați în  respectiva adresă. 

 

Art. 6. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 6989/18.10.2022 privind scutirea 

integrală de la plata taxei de cazare a şefilor de cămin şi a administratorilor de rețea, conform 

tabelului anexat, dar şi acordarea unei reduceri de 25% la taxa de cazare în cămin pentru 

membrii comisiilor de cazare (conform document anexat), având în vedere implicarea acestora în 

vederea desfășurării în condiții optime a cazărilor de la începutul anului universitar. Propunerea 

va fi înaintată Senatului universitar.   

 

Art. 7. Se aprobă ca bursa specială pentru activitatea studențească de voluntariat pentru 

anul universitar 2022-2023 să fie în cuantum de 700 lei/lună.  
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