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HOTĂRÂREA 

 nr. 21 din 27.07.2022 

                                                     

 

Consiliul de Administrație al Universității din Craiova, în ședința din data de 27.07.2022, 

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 solicitarea cu numărul de înregistrare 63/21.07.2022 privind acordarea 

unui împrumut din fondul de cercetare al Universităţii din Craiova pentru a plăti contribuţiile 

sociale aferente drepturilor salariale ale membrilor echipei de cercetare din lunile iulie și august 

2022, pentru proiectul „Recuperarea activă şi pasivă a membrului inferior”. 

 

Art. 2. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 64/25.07.2022 privind cuantumul 

taxelor de participare la Conferinţa Internaţională „Language, Literature and Cultural Policies. 

Mirari, Mirabilia, Mirror: Reflections of Reality in Literature and Linguistics” organizată de 

Departamentul de Studii Anglo-Americane şi Germane din cadrul Facultăţii de Litere, 

Universitatea din Craiova, în colaborare cu Universitatea din Sassari (Università degli Studi di 

Sassari), care se va desfăşură în Craiova, în perioada 21-23 octombrie 2022.  

Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 3. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 4067/25.07.2022 privind 

includerea proiectului „Extindere platforma instituțională de evidența a studenților cu modul de 

plată online” în lista proiectelor interne de cercetare de interes instituțional. 

 

Art. 4. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 1432/26.07.2022 privind:  

- înfiinţarea programului postuniversitar de educaţie permanentă de calificare/recalificare 

„Ingineria sistemelor încorporate” susţinut de Departamentul de Calculatoare şi Tehnologia 

Informaţiei din cadrul Facultăţii de Automatică, Calculatoare şi Electronică; 

-  cuantumul taxei de școlarizare și tariful net pentru plata cu ora aferente acestui program 

postuniversitar. 

               Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 5. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 4140/26.07.2022 privind 

demararea procedurilor de eliminare a unor deşeuri periculoase. 

 

Art. 6. Se aprobă cererile cu numerele de înregistrare 4137/26.07.2022 și 4141/26.07.2022 

privind eliberarea de duplicate pentru diplome de licență. 
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