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HOTĂRÂREA 

 nr. 33 din 23.11.2022 

                                                     

 

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

23.11.2022, 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 solicitarea cu numărul de înregistrare 9944/11.11.2022 a Universității 

„Aurel Vlaicu” din Arad privind încheierea unui acord de principiu pentru organizarea şi 

desfăşurarea examenului de finalizare a studiilor universitare de licenţă, sesiunile iulie şi 

septembrie 2023, în cadrul Universităţii din Craiova, Facultatea de Educație Fizică şi Sport, 

pentru absolvenţii Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport din cadrul Universităţii "Aurel Vlaicu" 

din Arad, programul de studii Kinetoterapie şi motricitate specială, ciclul I de studii universitare 

de licenţă, durata studiilor: 3 ani (180 de credite ECTS), forma de învăţământ cu frecvenţă, 

promoţia 2023. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 2. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 1749/22.11.2022 privind 

scoaterea din funcţiune/uz active fixe şi materiale de natura obiectelor de inventar, pe categorii 

de bunuri (mijloace fixe, active fixe necorporale, materiale de natura obiectelor de inventar), în 

urma operaţiunilor de inventariere efectuate la Universitatea din Craiova - Centrul Universitar 

Drobeta Turnu Severin. 

 
Art. 3. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 7746/14.11.2022 privind 

scoaterea din funcţiune/uz active fixe şi materiale de natura obiectelor de inventar, pe categorii 

de bunuri (mijloace fixe, active fixe necorporale, materiale de natura obiectelor de inventar), în 

urma operaţiunilor de inventariere efectuate la Universitatea din Craiova, unitatea centrală. 

 

Art. 4. Se aprobă solicitarea Asociaţiei Studenţilor Basarabeni din Craiova cu numărul de 

înregistrare 7448/14.11.2022 privind deplasarea spre Alba Iulia, în data de 1 decembrie 2022, cu 

autocarul universității. 

 

Art. 5. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 7638/09.11.2022 privind alocarea 

un număr de 10 camere pentru cazarea studenţilor de la Universitatea de Medicină şi Farmacie 

din Craiova pentru anul universitar 2022 – 2023, iar plata taxei de cămin va fi suportată de către 

aceștia. 

 

Art. 6. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 7878/17.11.2022 privind 

acordarea unei reduceri a taxei de cămin pentru studenţii din căminul studențesc numărul 2, cu o 

valoare fixă de 50 de RON/lună (pentru studenţii care plătesc taxă de cămin, indiferent de 
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cuantumul acesteia) pentru perioada în care nu se poate furniza agent termic, din cauza unor 

defecţiuni survenite la centrală, furnizarea apei calde nefiind întreruptă. Propunerea va fi 

înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 7. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 7836/16.11.2022 privind scutirea 

integrală de la plata taxei de cămin a studenţilor orfani de unul sau ambii părinţi, dar şi acordarea 

unei reduceri cu 50% a taxei de cămin, pentru studenţii încadraţi în grad de handicap. 

 

Art. 8. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 3819/04.11.2022 privind 

acordarea unei burse sociale din fondurile proprii ale Facultăţii de Automatică, Calculatoare şi 

Electronică pentru un student bolnav, al cărui diagnostic nu se încadrează în bolile prevăzute în 

art. 10 alin.2 lit. b din Regulamentul privind acordarea burselor şi a altor forme de sprijin 

material pentru studenţi. 

 

Art. 9. Se aprobă solicitările cu numerele de înregistrare 953/14.11.2022 și 

954/14.11.2022 privind acordarea unor împrumuturi din veniturile proprii ale Universității din 

Craiova în vederea bunei implementări a două proiecte. 

 

Art. 10. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 1392/18.11.2022 privind 

majorarea tarifelor de cazare în căminele Universităţii din Craiova și a cuantumului pentru masă, 

pentru activităţile extracurriculare, începând cu anul 2023, având în vedere Ordinul nr. 

6.121/19.10.2022 pentru aprobarea Normelor metodologice privind alocarea de fonduri de la 

bugetul de stat instituţiilor de învăţământ superior de stat pentru organizarea şi desfăşurarea 

activităţilor extracurriculare - ştiinţifice, tehnice, cultural-artistice şi sportive naţionale, precum 

şi a celor pentru studenţii capabili de performanţe. Propunerea va fi înaintată Senatului 

universitar. 

 

Art. 11. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 1581/21.11.2022 privind 

susţinerea examenului de diplomă, sesiunea iunie 2023, pentru o absolventă Facultăţii de 

Electrotehnică, ciclul de studii universitare de licenţă, domeniul Inginerie electrică, specializarea 

Electrotehnică generală (în limba franceză), învăţământ de lungă durată, cursuri de zi, promoţia 

2006. 

 

Art. 12. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 212/21.11.2022 de la Facultatea 

de Științe privind aprobarea calendarului de alegeri pentru un membru în Consiliul 

Departamentului de Matematici Aplicate, în urma împlinirii vârstei de pensionare a unui cadru 

didactic, membru al acestei structuri de conducere. Propunerea va fi înaintată Senatului 

universitar. 

 

Art. 13. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 210/21.11.2022 privind aprobarea 

taxei de participare la cea de-a cincea ediţie a Conferinţei Romanian Itinerant Seminar on 

Mathematical Analysis and its Applications, care se va desfăşura la Facultatea de Ştiinţe a 

Universităţii din Craiova în perioada 26-28 mai 2023. Propunerea va fi înaintată Senatului 

universitar. 

 

Art. 14. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 176/21.11.2022 de la Facultatea 

de Mecanică, privind:  

- asigurarea interimatului de către actualul director de la departamentul D23; 

- aprobarea calendarului de alegeri pentru directorul Departamentului de Mecanică 

Aplicată și Construcții Civile – D23, respectiv a membrilor consiliului 

departamentului. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

Art. 15. Se aprobă cererile cu numerele de înregistrare 7550/17.11.2022 și 

7552/17.11.2022 privind eliberarea unui alt supliment, anexă la o diplomă de licență și refacerea 

unei foi matricole anexă la o diplomă de licență. 
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Art. 16. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 7551/17.11.2022 privind eliberarea 

unui duplicat pentru o diplomă de licență. 

 

Art. 17. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 7627/21.11.2022 privind 

aprobarea raportului de evaluare internă şi aprobarea declanşării procedurii pentru evaluarea 

externă periodică de către ARACIS a programului de studii de licenţă Ştiinţe politice, domeniul 

de licenţă Ştiinţe politice, din structura Facultăţii de Ştiinţe Sociale, 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. 18. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 7643/22.11.2022 privind 

aprobarea rapoartelor de evaluare internă şi aprobarea declanşării procedurii pentru evaluarea 

externă periodică de către ARACIS a programelor de studii de licenţă Artele spectacolului 

(actorie), domeniul de licenţă Teatru şi artele spectacolului şi Interpretare muzicală - canto, 

domeniul de licenţă Muzică, 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. 19. Se aprobă Metodologia derulării activităților de predare învățare, cercetare și 

aplicative în format mixt la Universitatea din Craiova. Propunerea va fi înaintată Senatului 

universitar. 

 

Art. 20. Se aprobă modificarea Metodologiei proprii în vederea aplicării prevederilor 

art.16 alin.8 din Legea nr. 448/2006 referitoare la taxa pentru masa. Propunerea va fi înaintată 

Senatului universitar. 

 

Art. 21. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 1402/22.11.2022 privind 

acordarea unui ajutor pentru masă studenților cu handicap grav în cuantum de 15 lei/zi. 

 

Art. 22. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 7647/22.11.2022 privind 

prelungirea cu 12 luni a unui contract de închiriere cu numărul de înregistrare 08/15.12.2008. 

 

Art. 23. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 8013/22.11.2022 privind 

constituirea unei comisii de cercetare disciplinară și membrii acesteia, având în vedere referatul 

nr. 7999 din data de 22.11.2022. 

 

Art. 24. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 7673/22.11.2022 privind preţurile 

de comercializare cu ridicata pentru vinurile din recolta anului 2021. 

 

Art. 25. Se aprobă solicitare cu numărul de înregistrare 7674/22.11.2022 privind trecerea 

pe cheltuiala Universităţii din Craiova - SCDA Caracal a unei sume a cărei recuperare nu a fost 

posibilă prin executarea silită. 

 

Art. 26. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 7646/22.11.2022 privind 

demararea procedurii pentru scoaterea la concurs a unui post de secretar cu studii superioare, pe 

durată determinată, la Departamentul de Relaţii Publice şi Imagine Academică, pentru Radio 

Campus. 

 

Art. 27. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 810/09.11.2022 privind susţinerea 

examenului de disertație, sesiunea septembrie 2023, pentru o absolventă a Facultăţii de Teologie 

Ortodoxă, studii de master, domeniul Teologie, specializarea Doctrină și cultură, promoţia 2007. 

 




