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HOTĂRÂREA 

 nr. 20 din 21.07.2022 

                                                     

 

Consiliul de Administrație al Universității din Craiova, în ședința din data de 21.07.2022, 

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 Principiile de lucru privind întocmirea statelor de funcții pentru anul 

academic 2022-2023. 

 

Art. 2. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 60/19.07.2022 privind acordarea 

unui împrumut pentru plata contribuţiilor totale (CAS, CASS, Impozit, Contribuţia asiguratorie, 

Contribuţia la fondul de handicap) corespunzătoare devizelor cadru aferente activităţilor efectuate 

în perioada 07.06.2022-30.06.2022, pentru proiectul „Cercetări privind parametri electrici şi 

mecanici ai cablurilor sertizate utilizate în construcţia generatoarelor electrice”. 

 

Art. 3. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 61/19.07.2022 privind acordarea 

unui împrumut pentru plata contribuţiilor aferente salarizării membrilor echipei de cercetare 

pentru luna august 2022 pentru proiectul „Platformă software și hardware bazată pe controlul de 

tip backstepping și sistem de navigaţie inerţială de tip strap-down pentru vehicule spaţiale”. 

 

Art. 4. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 570/23.05.2022 privind continuarea 

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

Electrică, 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. 5. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 3768/11.07.2022 privind 

prelungirea cu 12 luni a contractului de închiriere nr. 3187/16.07.2020. 

 

Art. 6. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 3774/11.07.2022 privind 

premierea a 100 de membri din grupul ţintă cu cele mai bune rezultate obţinute prin participarea 

la programe de învăţare prin stagii de practică, conform metodologiei A3.7, pentru proiectul 

„Educaţie şi competenţe prin stagii de practică pentru studenţi din domeniul drept şi administraţie 

publică”. 

 

Art. 7. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 3771/11.07.2022 privind 

prelungirea contractului de comodat nr. 4122/08.07.2016. 
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Art. 8. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 3894/18.07.2022 privind 

prelungirea contractului de comodat având ca obiect sala 319. 

 

Art. 9. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 670/13.07.2022 privind 

recompensarea studenţilor  de la Facultatea de Litere care au luat premii la colocvii naționale şi 

internaţionale studenţeşti în anul universitar 2021-2022, în conformitate cu Metodologia privind 

acordarea unor recompense cadrelor didactice şi studenţilor cu rezultate deosebite în cadrul 

concursurilor studenţeşti. 

 

Art. 10. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 4757/12.07.2022 privind scoaterea 

din funcţiune/uz a unor active fixe şi materiale de natura obiectelor de inventar. 

 

Art. 11. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 4927/18.07.2022 privind: 

- alipirea imobilelor având numere cadastrale 42102 si 42103, imobile situate în 

localitatea Cârcea, județul Dolj T3, P67, UAT Cârcea; 

- actualizarea suprafeței imobilului (imobil rezultat din alipire) cu numărul cadastral 

43343, situat în localitatea Cârcea județul Dolj,T3, P67, UAT Cârcea, în sensul 

diminuării suprafeței acestuia cu 357 mp.  

Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 12. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 3918/19.07.2022 privind forarea 

unui puţ la plantaţia viticolă din cadrul Staţiunii Didactice Banu Mărăcine care va asigura apa 

necesară pentru funcţionarea sistemului de irigare prin picurare şi pentru efectuarea tratamentelor 

fitosanitare la plantaţia de viţă de vie. 

 

Art. 13. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 3919/19.07.2022 privind loturile 

de vin din recolta anului 202l ce urmează a fi îmbuteliate şi preţurile de comercializare a acestora, 

prima ediţie de vinuri să poarte denumirea Gaudeamus 75, pe eticheta principală să fie marcat şi 

logo aniversar UCV 75, iar pe contraetichetă să apară menţiunea Ediţie aniversară dedicată 

împlinirii a 75 de ani de la înfiinţarea Universităţii din Craiova. 
 

Art. 14. Se aprobă solicitarea Comitetului Director al Staţiunilor Didactice şi de Cercetare 

din cadrul Universităţii din Craiova cu numărul de înregistrare 3920/19.07.2022 privind stabilirea 

prețului pentru grâul de sămânţă din producţia anului 2022. 
 

Art. 15. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 3921/19.07.2022 privind 

efectuarea de către un expert tehnic în construcţii a unui raport tehnic, în sensul constatării stării 

tehnice a imobilului care aparține Stațiunii Didactice Banu Mărăcine. 
 

Art. 16. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 3922/19.07.2022 privind scăderea 

din gestiune a cinci sticle de vin și trei sticle de rachiu folosite la o degustare de vinuri de colecţie 

şi distilate, cu ocazia întâlnirii din 8 iunie 2022 a membrilor Consorţiului European Cross- Border 

University- ACROSS la Universitatea din Craiova. 
 

Art. 17. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 618/18.07.2022 privind alocarea 

unui loc bugetat la programul de studii universitare Construcții Civile, Industriale şi Agricole, în 

conformitate cu Art. 6 alin. (1) al Metodologiei proprii de admitere la studii universitare de 

licență, de master şi de doctorat, pentru anul universitar 2022-2023. 
 

Art. 18. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 96/08.07.2022 privind continuarea 

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

sfârșitul anului universitar 2022-2023, cu statut de cadru didactic asociat, în baza unui contract de 
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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. 19. Se aprobă solicitarea Facultăţii de Automatică. Calculatoare şi Electronică cu 

numărul de înregistrare 1384/15.07.2022 privind prelungirea pe o perioada de 1 an, începând cu 

data de 1.08.2022, a numirii ca administrator şef facultate. 
 

Art. 20. Se admite cererea cu numărul de înregistrare 348/27.06.2022 privind menținerea 

calității de titular, pentru un cadru didactic de la Facultatea de Teologie Ortodoxă, 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. 21. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 3873/15.07.2022 privind  refacerea 

unei diplome de studii aprofundate. 

 

Art. 22. Se aprobă cererile cu numerele de înregistrare 3826/13.07.2022, 3903/18.07.2022 

3793/12.07.2022 și 3963/20.07.2022 privind refacerea/eliberarea unor foi matricole. 
 

Art. 23. Se aprobă cererile cu numerele de înregistrare 3719/07.07.2022 și 3934/19.07.2022 

privind eliberarea unor suplimente, anexe la diplome de licență. 
 

Art. 24. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 3953/20.07.2022 privind aprobarea 

raportului de evaluare internă şi aprobarea declanşării procedurii pentru evaluarea externă 

periodică de către ARACIS a programului de studii de licenţă Limba şi literatura română - O 

limbă şi literatură modernă (engleză, franceză, italiană, germană, spaniolă), domeniul de licenţă 

Limbă şi literatură, din structura Facultăţii de Litere, în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare şi în baza Ghidului Activităţilor de Evaluare a Calităţii Programelor de Studii 

Universitare şi a Instituţiilor de învăţământ Superior. Propunerea va fi înaintată Senatului 

universitar. 
 

Art. 25. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 3954/19.07.2022 privind aprobarea 

raportului de evaluare internă şi aprobarea declanşării procedurii pentru evaluarea externă 

periodică de către ARACIS a programului de studii de licenţă Limba şi literatura română - Limba 

şi literatura latină, domeniul de licenţă Limbă şi literatură, din structura Facultăţii de Litere, în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare şi în baza Ghidului Activităţilor de Evaluare a 

Calităţii Programelor de Studii Universitare şi a Instituţiilor de învăţământ Superior. Propunerea 

va fi înaintată Senatului universitar. 
 

Art. 26. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 3955/20.07.2022 privind planurile 

de învăţământ (pentru programele de studii de licenţă, programele de studii de master, programele 

de studii postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă, programele de conversie 

profesională), valabile începând cu anul universitar 2022- 2023, aşa cum au fost aprobate de 

Consiliile facultăţilor. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 
 

Art. 27. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 62/19.07.2022 privind eliminarea a 

23056 publicaţii uzate fizic/moral, în urma operaţiunilor de inventariere efectuate la Biblioteca 

Universității din Craiova. 
 

Art. 28. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 526/20.07.2022 privind plata unei 

sume din veniturile proprii ale Universităţii din Craiova reprezentând parţial factura SHAF 

65757/13.05.2022, respectiv valoarea timbrului verde care nu este eligibil conform ghidului 

proiectului si clarificărilor primate de la O.I.P.S.I., pentru buna implementare a proiectului „Şanse 

egale pentru e-educatie de calitate”. 
 




