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HOTĂRÂREA 

 nr. 2 din 26.01.2022 

                                                     

 

Consiliul de Administrație al Universității din Craiova, în ședința din data de 26.01.2022, 

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 Propunerea de Proiect privind bugetul de venituri şi cheltuieli al 

Universității din Craiova pentru anul 2022. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 2. Se aprobă oferta educațională, modalitatea de admitere și criteriile de departajare 

pentru admiterea la Universitatea din Craiova, la programe de licență și master, în anul universitar 

2022-2023. Cifra de școlarizare propusă se va aloca proporțional cu numărul de studenți admiși la 

programele de studii din anul universitar anterior. Propunerile vor fi înaintate Senatului 

universitar. 

 

Art. 3. Se aprobă solicitarea Facultății de Științe cu numărul de înregistrare 5/18.01.2022 

privind stabilirea cuantumului taxelor de participare la a patra ediţie a International Conference 

on Applied Mathematics and Numerical Methods, organizată de Departamentul de Matematici 

Aplicate, care se va desfășura la Craiova, în perioada 29 iunie-2 iulie 2022. Propunerea va fi 

înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 4. Se aprobă solicitarea Facultății de Litere cu numărul de înregistrare 460/25.01.2022 

privind stabilirea cuantumului taxelor de participare la cea de-a 7-a ediţie a Conferinţei 

internaţionale Discourse Markers in Românce Languages (DisRom7) care se va desfăşura (online 

sau în format fizic, în funcţie de situaţia evoluţiei pandemice) în perioada 16-18 iunie 2022. 

Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 5. Se aprobă solicitarea Facultății de Litere cu numărul de înregistrare 461/25.01.2022 

privind stabilirea cuantumului taxelor de participare la Colocviul internaţional Receptarea 

Antichităţii greco-latine în culturile europene, ediţia a XIII-a, din data de 27 mai 2022 (on-line). 

Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 6. Se aprobă solicitarea Facultății de Litere cu numărul de înregistrare 465/25.01.2022 

privind lichidarea programului de studii de master Limba engleză şi limba franceză - traducere şi 

terminologie juridică europeană. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 

R O M Â N I A 
                 MINISTERUL EDUCAŢIEI 

 

 

Universitatea din Craiova 
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 

 

Craiova, Str. Al.I. Cuza, nr. 13, 200585,   

tel: +40-351-403145,  fax:+40-251-411688,  www.ucv.ro 

e-mail: rectorat@central.ucv.ro, rectorat@ucv.ro 
 

 

http://www.ucv.ro/
mailto:rectorat@central.ucv.ro
mailto:rectorat@ucv.ro


 

Hotărârea nr. 2  din  26.01.2022  2 
 

Art. 7. Se aprobă solicitarea Facultății de Litere cu numărul de înregistrare 466/25.01.2022 

privind susţinerea examenului de licenţă, pentru promoţia 2022, la specializarea 

CINEMATOGRAFIE, FOTOGRAFIE, MEDIA (COMUNICARE AUDIOVIZUALĂ: 

SCENARISTICĂ, PUBLICITATE MEDIA, FILMOLOGIE) (CFM), în cadrul Universităţii 

Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 8. Se aprobă componenţa comisiei de admitere pentru Programul pregătitor de limba 

română pentru cetăţenii străini, pentru anul  universitar 2022-2023, conform adresei cu numărul 

de înregistrare 459/25.01.2022. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 9. Se aprobă solicitarea Facultății de Automatică, Calculatoare și Electronică cu 

numărul de înregistrare 454/26.01.2022 privind stabilirea cuantumului taxelor de participare la 

International Conference on Human-Computer Interaction care se va desfăşura în perioada 6-7 

octombrie 2022, la Universitatea din Craiova. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 10. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 198/20.01.2022 privind rezilierea 

Contractului de proiectare și execuție de lucrări ,,Reabilitare și modernizare spații învățământ 

corpurile A(C8), B(C9) și C(C10)  din complexul facultăților cu profil electric”, Bdul. Decebal nr. 

107, Craiova, jud. Dolj, nr. 3738/14.08.2020. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 11. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 223/14.01.2022 privind continuarea 

activității didactice după pensionare, pentru un cadru didactic de la Facultatea de Litere, 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. 12. Se aprobă solicitările Facultății de Litere cu numerele de înregistrare 

424/16.12.2021 și 425/16.12.2021 privind premierea studenților care au luat premii la colocvii 

naţionale studenţeşti în anul universitar 2020-2021, în conformitate cu Metodologia privind 

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

concursurilor studenţeşti.    

 

Art. 13. Se aprobă solicitarea Facultății de Automatică, Calculatoare și Electronică cu 

numărul de înregistrare 39/14.01.2022 privind premierea unui student care a obţinut Menţiune la 

Concursul Naţional Studenţesc „Traian Lalescu”, ediţia 2021, în conformitate cu Metodologia 

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

cadrul concursurilor studenţeşti.    

 

Art. 14. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 1/12.01.2022 privind continuarea 

activității didactice după pensionare, pentru un cadru didactic de la Facultatea de Științe, 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. 15. Se aprobă adresa cu numărul de înregistrare 43/25.01.2022 de la Prorectoratul 

Management Economic și financiar și probleme sociale ale studenților cu cereri prin care se 

solicită restituiri de taxe. 

 
Art. 16. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 4/13.01.2022 privind trecerea pe 

cheltuiala Universității din Craiova, activitatea Cămine-Cantine, a unei sume reprezentând 

contravaloarea cazării la căminul studențesc al Centrului Universitar Drobeta-Turnu Severin și nu 

mai există posibilitatea recuperării acesteia. 

 




