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HOTĂRÂREA 

 nr. 30 din 27.10.2021 

                                                     

 

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

27.10.2021, 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 Direcției Generale Administrative cu numărul de înregistrare 

6879/26.10.2021 privind cuantumul tarifului de cazare în căminele studenţeşti pentru angajații 

Universității din Craiova, în anul universitar 2021/2022. Propunerea va fi înaintată  Senatului 

universitar. 

 

Art. 2. Se aprobă solicitarea Direcției Generale Administrative cu numărul de înregistrare 

1396/25.10.2021 privind scoaterea din funcţiune/uz a unor active fixe şi materiale de natura 

obiectelor de inventar. Propunerea va fi trimisă ordonatorului principal de credite. 

 

Art. 3. Se aprobă solicitarea Facultății de Litere cu numărul de înregistrare 

338/25.10.2021 privind calendarului alegerilor pentru funcţia de director de departament şi a 

membrilor Consiliului departamentului, în cadrul Departamentului Arte şi Media (D10). 

Propunerea va fi înaintată  Senatului universitar. 

 

Art. 4. Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Stațiunii de Cercetare-

Dezvoltare pentru Pomicultură Vâlcea. Propunerea va fi înaintată  Senatului universitar. 

 

Art. 5. Se aprobă cererile cu numerele de înregistrare: 48/19.10.2021, 69/21.10.2021, 

70/21.10.2021, 84/22.10.2021, 101/25.10.2021, 342/04.10.2021, 344/04.10.2021, 

346/04.10.2021, 348/04.10.2021, 349/04.10.2021, 350/04.10.2021, 351/04.10.2021, 

352/04.10.2021, 353/04.10.2021, 354/04.10.2021, 355/04.10.2021, 356/04.10.2021, 

357/04.10.2021, 358/04.10.2021, 359/04.10.2021, 360/20.10.2021,  361/20.10.2021, 

363/04.10.2021, 363/20.10.2021, 364/04.10.2021, 364/20.10.2021, 365/04.10.2021, 

365/20.10.2021,  366/20.10.2021, 368/04.10.2021,  369/04.10.2021,  372/21.10.2021,  

373/21.10.2021, 375/21.10.2021, 376/04.10.2021, 377/04.10.2021, 378/04.10.2021, 

382/05.04.2021, 385/05.10.2021, 386/05.10.2021, 387/05.10.2021, 389/05.10.2021, 

393/05.10.2021, 394/05.10.2021, 395/05.10.2021, 396/05.10.2021, 398/05.10.2021, 

400/05.10.2021, 401/05.10.2021, 402/05.10.2021, 409/06.10.2021, 422/20.10.2021, 

427/07.10.2021, 430/21.10.2021, 431/21.10.2021, 432/21.10.2021, 435/22.10.2021, 

452/20.10.2021, 453/20.10.2021, 455/20.10.2021, 456/20.07.2021, 457/20.10.2021,   
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458/20.10.2021,   806/21.10.2021, 807/21.10.2021,  808/21.10.2021, 818/22.10.2021, 

1585/06.10.2021, 1595/25.10.2021, 1599/26.10.2021, 1600/26.10.2021, 1832/15.10.2021, 

1890/19.10.2021, 1891/19.10.2021, 1898/20.10.2021, 1909/20.10.2021, 1932/20.10.2021, 

1933/20.10.2021, 1976/22.10.2021, 2036/25.10.2021, 6212/07.10.2021, 6263/08.10.2021, 

6333/11.10.2021,  6344/11.10.2021,   6569/15.10.2021,   6570/15.10.2021,  6699/15.10.2021, 

6711/21.10.2021,  6712/21.10.2021,   6716/21.10.2021,  6717/21.10.2021,    6745/22.10.2021,   

6843/25.10.2021,   6845/25.10.2021, 6855/25.10.2021  și 6871/26.10.2021 privind restituiri de 

taxe achitate eronat în contul Universității din Craiova. 

 

Art. 6. Nu se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 6661/20.10.2021 privind 

restituirea taxei de școlarizare, deoarece solicitantul, în anul universitar 2019/2020, deținea 

calitatea de student doctorand. 

 

Art. 7. Se aprobă plata contribuției Universității din Craiova pentru anul al V-lea de 

implementare a proiectului, conform contractului subsidiar înregistrat la ANELIS PLUS sub 

numărul 53/21.09.2017. 

 

Art. 8. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 6907/27.10.2021 privind  

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

parametrilor de timp si distanta pentru transportul urban, cu asistenta robotizata si funcţionalităţi 

IoT - SMARTTEST” în linia de credit a Universităţii din Craiova, în vederea efectuării anumitor 

cheltuieli atunci când apar eventuale întârzieri în virarea sumelor aferente prefinanţări lor. 

Dobânda aferentă va fi acoperită din sumele aferente regiei - cheltuielile de regie fiind bugetate 

la un nivel de 25% din cheltuielile directe ale proiectului. 

 

Art. 9. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 108/27.10.2021 privind  

acordarea unui împrumut din fondul de cercetare centralizat al Universităţii din Craiova pentru 

plata salariului şi a contribuţiilor pe lunile noiembrie şi decembrie 2021 pentru proiectul 

Boosting the Innovative Potenţial of Romanian SMEs (acronim: RO-Boost Inno SMEs 4). 

 

Art. 10. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 110/27.10.2021 privind achitarea 

taxei de participare a Universității din Craiova la școala de vară și competiția ”European Cross-

Border Doctorials”, organizată în perioada 5 – 10 iulie 2021 în cadrul consorțiului internațional 

„Univers”. 

 

Art. 11. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 6888/27.10.2021 privind 

actualizarea și revizuirea informațiilor corespunzătoare calificărilor validate și înregistrate în 

RNCIS conform OMEC Nr. 5204/2014, calificări menționate în adresă. Propunerea va fi 

înaintată  Senatului universitar. 

 

Art. 12. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 802/20.10.2021 privind  scoaterea 

la concurs, pe perioadă nedeterminată, a postului de bibliotecar de la Facultatea de Teologie 

Ortodoxă, rămas vacant, începând cu 15.10.2021. 

 

Art. 13. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 6495/14.10.2021 privind prelungirea 

contractului individual de muncă pe perioadă determinată cu un an. 

 

Art. 14. Se aprobă, în sensul art.12 alin.4 din H.G. 1130/25.10.2021, ca la Universitatea 

din Craiova, angajații care nu fac dovada vaccinării, testării sau vindecării de infecția cu virusul 

SARS-CoV2 să aibă acces doar în incinta clădirii în care îşi desfăşoară efectiv activitatea. 

 

Art. 15. Se aprobă prelungirea termenului de înmatriculare pentru studenții străini admiși 

în sesiunea din septembrie la Universitatea din Craiova, până la sfârșitul semestrului I al anului 

universitar 2021-2022. 




