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HOTĂRÂREA 

 nr. 25 din 21.09.2022 

                                                     

 

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

21.09.2022, 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 statele de funcţii, precum şi formaţiile de studii, valabile pentru anul 

universitar 2022-2023, aşa cum au fost aprobate de Consiliile facultăţilor. Propunerea va fi 

înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 2. Se aprobă solicitările facultăților privind scoaterea la concurs a unor posturi de 

asistent/lector pe perioadă determinată, în anul universitar 2022-2023, astfel: 

 

 solicitarea cu numărul de înregistrare 723/19.09.2022 de la Facultatea de Mecanică 

privind scoaterea la concurs pe perioadă determinată a unui post de asistent la 

Departamentul de Autovehicule, Transporturi și Inginerie Industrială (poziția 49 din statul 

de funcții). 

 

 solicitarea cu numărul de înregistrare 1135/20.09.2022 de la Facultatea de Horticultură 

privind scoaterea la concurs pe perioadă determinată a două posturi de lector la 

Departamentul de Horticultură și Știința Alimentului (pozițiile 25 și 26 din statul de 

funcții). 

 

 solicitarea cu numărul de înregistrare 668/19.09.2022 de la Facultatea de Educație Fizică 

și Sport privind scoaterea la concurs pe perioadă determinată a unui post de asistent la 

Departamentul de Teorie și Metodică a Activităților Motrice (poziția 53 din statul de 

funcții) și a unui post de asistent la Departamentul de Kinetoterapie și Medicină  Sportivă 

(poziția 37 din statul de funcții). 

 

 solicitarea cu numărul de înregistrare 1098/19.09.2022 de la Facultatea de Inginerie 

Electrică privind scoaterea la concurs pe perioadă determinată a unui post de asistent la 

Departamentul de Inginerie Electrică, Energetică și Aerospațială (poziția 40 din statul de 

funcții) și a unui post de asistent la Departamentul de Electromecanică, Mediu și 

Informatică Aplicată (poziția 22 din statul de funcții). 

 

 solicitările cu numerele de înregistrare 1591/20.09.2022  și 1592/20.09.2022 de la 

Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică privind scoaterea la concurs pe 

perioadă determinată a două posturi de asistent la Departamentul de Calculatoare și 
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Tehnologia Informației (pozițiile 50 și 51 din statul de funcții) și a două posturi de 

asistent la Departamentul de Automatică și Electronică (pozițiile 48 și 49 din statul de 

funcții). 

 

 solicitarea cu numărul de înregistrare 132/20.09.2022 de la Facultatea de Științe privind 

scoaterea la concurs pe perioadă determinată a unui post de asistent la Departamentul de 

Informatică (poziția 22 din statul de funcții). 

          Propunerile vor fi înaintate Senatului universitar. 

 

Art. 3. Se aprobă solicitările facultăților privind prelungirea activității didactice, în anul 

universitar 2022-2023, pentru asistenții/lectorii angajați pe perioadă determinată ale căror 

contracte de muncă încetează la data de 1 octombrie 2022, astfel:  

 

 solicitarea Facultății de Mecanică cu numărul de înregistrare 725/19.09.2022 privind 

prelungirea activității didactice pentru anul universitar 2022-2023, pentru un asistent 

universitar.  

 

 solicitarea Facultății de Horticultură cu numărul de înregistrare 1128/19.09.2022 privind 

prelungirea activității didactice pentru anul universitar 2022-2023, pentru un lector 

universitar de la Departamentul de Horticultură și Știința Alimentului (poziția 24 din 

statul de funcții) și pentru un asistent universitar de la Departamentul de Biologie și 

Ingineria Mediului (poziția 26 din statul de funcții).  

 

 solicitările Facultății de Inginerie Electrică cu numerele de înregistrare 1061/13.09.2022 

și 1063/13.09.2022 privind prelungirea activității didactice pentru anul universitar 2022-

2023, pentru un asistent universitar de la Departamentul de Electromecanică, Mediu și 

Informatică Aplicată (poziția 21 din statul de funcții) și pentru un asistent universitar de 

la Departamentul de Inginerie Electrică, Energetică și Aerospațială (poziția 38 din statul 

de funcții).  

 

 solicitarea Facultății de Educație Fizică și Sport cu numărul de înregistrare 

665/19.09.2022 privind prelungirea activității didactice pentru anul universitar 2022-

2023, pentru nouă  posturi de asistenți universitari (5 posturi la Departamentul de Teorie 

și Metodică a Activităților Motrice și 4 posturi la Departamentul de Kinetoterapie și 

Medicină  Sportivă).  

 

 solicitarea Facultății de Litere cu numărul de înregistrare 80/16.09.2022 privind 

prelungirea activității didactice pentru anul universitar 2022-2023, pentru două posturi de 

asistenți universitari: un post la Departamentul de Științe ale Educației și ale Comunicării 

(poziția 38 din statul de funcții) și un post la Departamentul de Limbi Moderne Aplicate 

(poziția 27 din statul de funcții). 

 

 solicitarea Facultății de Automatică, Calculatoare și Electronică cu numărul de 

înregistrare 1594/20.09.2022 privind prelungirea activității didactice pentru anul 

universitar 2022-2023, pentru 12 posturi de asistenți universitar (5 posturi la 

Departamentul de Automatică și Electronică, 6 posturi la Departamentul de calculatoare 

și Tehnologia Informației și un post la Departamentul de Mecatronică și Robotică).  

 

 solicitare a Facultății de Științe cu numărul de înregistrare 136/20.09.2022 privind 

prelungirea activității didactice pentru anul universitar 2022-2023, pentru un asistent 

universitar de la Departamentul de Fizică (poziția 16 din statul de funcții).  
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Art. 4. Se avizează extrasele din Procesele verbale ale Consiliilor Facultăților și extrasul 

din Consiliul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, cu propunerile de 

angajare în sistem plata cu ora pentru preluarea activităților didactice aferente posturilor 

didactice vacante, rezervate sau temporar vacante, din statele de funcții pentru anul universitar 

2022-2023, conform Metodologiei privind acoperirea activităților didactice în regim de plata cu 

ora, de la: 
 Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic cu numărul de înregistrare 

372/19.09.2022. 

 Facultatea de Educație Fizică și Sport cu numărul de înregistrare 668/19.09.2022. 

 Facultatea de Litere cu numărul de înregistrare 77/16.09.2022. 

 Facultatea de Inginerie Electrică cu numărul de înregistrare 1097/19.09.2022. 

 Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică cu numărul de înregistrare 

1593/20.09.2022. 

 Facultatea de Teologie Ortodoxă cu numărul de înregistrare 606/19.09.2022. 

 Facultatea de Agronomie cu numărul de înregistrare 975/19.09.2022. 

 Facultatea de Drept cu numărul de înregistrare 283/19.09.2022. 

 Facultatea de Științe Sociale cu numerele de înregistrare 906/20.09.2022 și 

907/20.09.2022. 

 Facultatea de Mecanică cu numărul de înregistrare 726/19.09.2022. 

 Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor cu numărul de înregistrare 

2366/20.09.2022. 

 Facultatea de Științe cu numărul de înregistrare 133/20.09.2022. 

Propunerile vor fi înaintate Senatului universitar. 

 

Art. 5. Se aprobă specialiștii din domeniul artistic sau din învățământul preuniversitar 

care pot desfășura ore la plata cu ora la programele de studii de licenţă, în anul universitar 2022-

2023, conform Art.285 alin. 5 din Legea nr.1/2011, conform solicitărilor: 

 

 Facultății de Litere cu numărul de înregistrare 77/16.09.2022 privind specialiștii din 

domeniul artistic sau din învățământul preuniversitar care pot desfășura ore la plata cu ora 

la programele de studii de licenţă ale facultății, în anul universitar 2022-2023, conform 

Art.285 alin. 5 din Legea nr.1/2011.  

 

 Facultății de Automatică, Calculatoare și Electronică cu numărul de înregistrare 

1593/20.09.2022 privind specialiştii din industrie care pot desfăşura ore la plata cu ora la 

programele de studii de licenţă, în anul universitar 2022-2023, conform Art.285 alin. 5 din 

Legea nr.1/2011.  

 

 Facultății de Științe cu numărul de înregistrare 133/20.09.2022 privind specialistul din 

industrie care poate desfășura ore la plata cu ora, în anul universitar 2022-2023, conform 

Art.285 alin. 5 din Legea nr.1/2011. 

         Propunerile vor fi înaintate Senatului universitar. 

 

Art. 6. Se aprobă solicitarea Facultății de Drept, cu nr. 284/19.09.2022 privind cadrul 

didactic care va avea statut de profesor invitat, în anul universitar 2022-2023, la programul de 

studii universitare de master Dreptul afacerilor/Business Law, în limba engleză. Propunerea va fi 

înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 7. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 6258/20.09.2022 prin care se 

propune ca: 

 studenţii doctoranzi şi angajaţii Universităţii din Craiova să fie cazaţi în Căminul 

Studenţesc Nr. 14, etajul 1 la tariful de 435 RON/loc/lună + utilităţi. 

 un număr de 10 camere din Căminul Studenţesc Nr. 8, etajul 4 să fie alocat studenţilor 

ERASMUS+. 
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 etajele 3 şi 4 din Căminul Studenţesc Nr. 9 să fie alocate studenţilor străini şi 

studenţilor ERASMUS+. 

 cazarea în căminele studenţeşti să se facă începând cu data de 28 septembrie 2022. 

Propunerile vor fi înaintate Senatului universitar. 

 

Art. 8. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 5253/19.09.2022 privind acordarea 

unui ajutor de deces, conform Art. 73 alin.(3) din Contractul Colectiv de Muncă al Universității 

din Craiova. 

 

Art. 9. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 5268/19.09.2022 privind 

reprezentantul sindicatului desemnat de Uniunea Sindicatelor Universitare din Universitatea din 

Craiova pentru Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii a Universităţii din Craiova. 

Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 10. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 5219/16.09.2022 privind 

stabilirea cuantumului taxelor de participare la Simpozionul Ştiinţific Internaţional Horticultură, 

Alimentație, Mediu, organizat de către Facultatea de Horticultură în perioada 13 - 14 octombrie 

2022. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 11. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 78/16.09.2022 privind stabilirea 

cuantumului taxelor de participare la Conferinţa Internaţională Comparativism, Identity, 

Comunication, ediţia a XV-a, în perioada 14-15 octombrie 2022, organizată de Facultatea de 

Litere. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 12. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 655/19.09.2022 privind 

constituirea echipei de implementare a proiectului „HEInnovaSport - Building innovation 

capacity and fostering entrepreneurship in sports science higher education institutions” - 

componenţă şi responsabilităţi. 

 

Art. 13. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 5294/20.09.2022 privind 

acordarea unui împrumut, din veniturile proprii ale Universităţii din Craiova, în vederea bunei 

implementării a proiectului „Stagii de practica inovative și interdisciplinare”. 

 

Art. 14. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 282/19.09.2022 privind 

Calendarul pentru alegerea directorilor de departamente din cadrul Facultăţii de Drept: 

Departamentul de Drept Privat și Departamentul de Drept Public şi Ştiinţe Administrative. 

Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 15. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 677/20.09.2022 privind acordarea 

unui concediu fără plată pentru perioada 1 octombrie 2022 - 30 noiembrie 2022, pentru un cadru 

didactic de la de la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport.  

 

Art. 16. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 5353/20.09.2022 privind acordarea 

unui concediu fără plată pentru perioada 1 octombrie 2022 - 30 septembrie 2023, pentru un cadru 

didactic de la de la Facultatea de Litere. 

 

Art. 17. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 5358/20.09.2022 privind 

acordarea unui împrumut, din veniturile proprii ale Universităţii din Craiova, în vederea bunei 

implementării a proiectului „Facilitarea integrării studenţilor pe piaţa muncii prin consiliere şi 

participare la programe de învăţare la locul de muncă”. 

 

Art. 18. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 1026/20.09.2022 privind  

înregistrarea pe veniturile proprii ale Universității din Craiova a unei sume ce reprezintă garanţii 

de participare la licitație și garanții contracte de închiriere achitate de către societăți comerciale 
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cu care Universitatea din Craiova nu are contracte în derulare şi care nu au solicitat timp de 3 ani 

restituirea acestora. 

 

Art. 19. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 5361/20.09.2022 privind  

structura cadru, planuri de învăţământ și statele de funcţii  pentru anul universitar 2022 - 2023 

pentru ciclul III – studii doctorale, avizate de CSUD-UCV. Propunerile vor fi înaintate Senatului 

universitar. 

 

Art. 20. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 135/20.09.2022 privind  stabilirea 

unui tarif diferenţiat de 85 lei/oră brut pentru orele ținute la plata cu ora în cadrul Facultăţii de 

Ştiinţe, de către cadrele didactice asociate nominalizate în adresa. Propunerea va fi înaintată 

Senatului universitar. 

 

Art. 21. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 131/20.09.2022 privind  

aprobarea calendarului alegerilor şi componenţa comisiei electorale pentru ocuparea a şase locuri 

alocate studenţilor in Consiliul Facultăţii de Ştiinţe rămase vacante şi un loc de membru în 

Senatul Universităţii din Craiova. Propunerile vor fi înaintate Senatului universitar. 

 

Art. 22. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 6268/20.09.2022 privind   

desfiinţarea posturilor cu paza proprie și redistribuierea personalului pe posturi vacante în cadrul 

instituţiei, având în vedere încheierea contractului de prestări servicii pază / securitate, prin care 

deservirea tuturor posturilor de pază la nivelul Universităţii din Craiova se va realiza exclusiv de 

către o societate specializată. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 23. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 1596/20.09.2022 privind   

acordarea unui împrumut din veniturile proprii ale Universității din Craiova în vederea bunei 

implementări a subproiectului  „Pot mai mult, deci NU renunț”. 

 

Art. 24. Se aprobă cerere cu numărul de înregistrare 4407/10.08.2022 privind eliberarea 

unui alt supliment la diploma de master. 

 

Art. 25. Se aprobă solicitările cu numerele de înregistrare 682/20.09.2022, 683/20.09.2022 

și 684/20.09.2022  privind   acordarea unor împrumuturi din veniturile proprii ale Universității 

din Craiova în vederea bunei implementări a proiectului ROSE „Să descoperim viața de student 

la Horticultură”. 

 

Art. 26. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 689/21.09.2022 privind   

acordarea unui împrumut din veniturile proprii ale Universității din Craiova în vederea bunei 

implementări a proiectului  „Sistem modular inteligent de calibrare/verificare metrologica a 

parametrilor de timp si distanta pentru transportul urban, cu asistență robotizată și funcționalități 

loT - SMARTTEST”. 

 

Art. 27. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 690/21.09.2022 privind   

acordarea unui împrumut din veniturile proprii ale Universității din Craiova în vederea bunei 

implementări a proiectului  „Educaţie şi competenţe prin stagii de practică pentru studenţi din 

domeniul drept şi administraţie publică”. 

 

Art. 28. Se aprobă modificarea cuantumului burselor prevăzute în Anexa 1 a 

Regulamentului privind acordarea burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţi, 

astfel: 

 Bursa de performantă - 1200 lei  

 Bursa de merit- 900 lei  

 Bursă specială pentru activităţi cultural artistice/ sportive deosebite- 900 lei  

 Bursa sociala -700 lei 




