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HOTĂRÂREA 

 nr. 26 din 26.09.2022 

                                                     

 

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

26.09.2022, 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 cuantumul tarifelor de cazare în căminele studențești ale Universității 

din Craiova pentru anul universitar 2022/2023 în funcție de gradul de confort. Propunerea va fi 

înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 2. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 1628/22.09.2022 privind 

scoaterea la concurs a unui post de inginer de sistem pe perioada nedeterminată la Departamentul 

de Calculatoare şi Tehnologia Informaţiilor (DCTI) din cadrul Facultăţii de Automatică, 

Calculatoare şi Electronică. 

 

Art. 3. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 1122/23.09.2022 privind 

stabilirea tarifului de 30 lei/oră pentru orele prestate în regim de plata cu ora la Facultatea de 

Inginerie Electrică în anul universitar 2022/2023. Propunerea va fi înaintată Senatului 

universitar.        

 

Art. 4. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 5558/23.09.2022 privind 

rezervarea a a 15 camere pentru cazarea participanților la Simpozionul Ştiinţific Internaţional 

Horticultură, Alimentaţie, Mediu, organizat de către Facultatea de Horticultură în perioada 12 – 

14 octombrie 2022. 

 

Art. 5. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 5559/23.09.2022 privind 

prelungirea cu 12 luni a contractului de comodat între Universitatea din Craiova şi Asociţia 

Studenţilor şi Absolvenţilor Economişti din Universitatea din Craiova - ASAE - UCV pentru 

spaţiul, de aproximativ 20 mp, corespunzător sălii C139 din incinta cladirii centrale a 

universității. 

 

Art. 6. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare I213/22.09.2022 privind 

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

implementări a proiectului „Federal Assistance: Expoziţia de fotografie itinerantă în aer liber - E 

Pluribus Unum dedicată celei de-a XXV-a Aniversări a parteneriatului strategic SUA- Romania”. 

 

Art. 7. Se aprobă aprobare solicitările cu numerele de înregistrare 701/22.09.2022 și 

702/22.09.2022  privind   acordarea unor împrumuturi din veniturile proprii ale Universității din 
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