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HOTĂRÂREA 

 nr. 5 din 28.02.2022 

                                                     

 

Consiliul de Administrație al Universității din Craiova, în ședința din data de 28.02.2022, 

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 asocierea Universității din Craiova la consorțiul „European Cross Border 

University” împreună cu alte 9 universități din Spania, Franța, Italia, Slovenia, Germania, Polonia, 

Letonia, Bulgaria și semnarea convenției de colaborare. Propunerea va fi înaintată Senatului 

Universitar.   

 
Art. 2. Se aprobă participarea Universității din Craiova la competiţia European 

Universities din cadrul apelului Partnerships for Excellence, cu termenul de depunere al aplicaţiei 

22 martie 2022. Participarea se va realiza în cadrul consorțiului „European Cross Border 

University”. 
 

Art. 3. Se aprobă calendarul de admitere pentru studii universitare de doctorat pentru 

români de pretutindeni, cetățeni străini din state UE și cetățeni străini din state terțe UE, pentru 

anul universitar 2022-2023. Propunerea va fi înaintată Senatului Universitar.   

 

Art. 4. Se aprobă propunerile facultăţilor pentru cadre didactice asociate care vor realiza 

activităţi didactice în regim plata cu ora pe semestrul al doilea al anului universitar 2021 -2022. 

Acestea vor fi înaintate Senatului Universitar. 
 
Art. 5. Se aprobă propunerile facultăţilor privind calendarul examenelor de 

licenţă/diplomă şi disertaţie, calendarul examenelor de absolvire, precum şi propunerile 

facultăţilor privind modalitatea de desfăşurare a acestor examene pentru sesiunile iunie-iulie 2022 

şi septembrie 2022. Acestea vor fi înaintate Senatului Universitar. 

 

Art. 6. Se aprobă propunerile facultăţilor privind componenţa comisiilor de evaluare 

pentru examenele de licenţă/diplomă, disertaţie, absolvire. Acestea vor fi înaintate Senatului 

Universitar. 

 

Art. 7. Se aprobă raportul de evaluare internă şi declanşarea procedurii pentru evaluarea 

externă periodică de către ARACIS a programului de studii de licență Ingineria transporturilor și 

a traficului, domeniul de licență Ingineria transporturilor, din structura Facultății de Mecanică, în 
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conformitate cu prevederile legale în vigoare și în baza Ghidului Activităţilor de Evaluare a 

Calităţii Programelor de Studii Universitare și a Instituţiilor de Învăţământ Superior. Propunerea 

va fi înaintă Senatului Universitar.   

 

Art. 8. Se aprobă raportul de evaluare internă şi declanşarea procedurii pentru acreditarea 

de către ARACIS a programului de studii de licență Arte plastice (pictură și sculptură), domeniul 

de licență Arte vizuale, din structura Facultății de Teologie Ortodoxă, în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare și în baza Ghidului Activităţilor de Evaluare a Calităţii Programelor 

de Studii Universitare și a Instituţiilor de Învăţământ Superior. Propunerea va fi înaintă Senatului 

Universitar.   

 

Art. 9. Se aprobă solicitarea Facultății de Agronomie cu numărul de înregistrare 

180/22.02.2022 privind cuantumul taxelor pentru Conferința Internațională „Agricultura durabilă - 

agricultura viitorului“, organizată în perioada 10-11 Noiembrie 2022, cu prilejul împlinirii a 75 de 

ani de învățământ superior agronomic. Propunerea va fi înaintată Senatului Universitar.   

 

Art. 10. Se aprobă solicitarea Facultății de Agronomie cu numărul de înregistrare 

179/22.02.2022 privind cuantumul taxei de studiu pentru anul universitar 2022-2023, la 

programul de studii Agricultură, cursuri I.F.R., în valoare de 5000 lei. Propunerea va fi înaintată 

Senatului Universitar.   

 

Art. 11. Se amendează Metodologia derulării activităților didactice în sistem on-line la 

Universitatea din Craiova, astfel: dacă incidența cazurilor COVID 19 scade sub 6 la mie, în 

municipiul Craiova și în municipiul Drobeta Turnu Severin, activitățile practice se vor desfășura 

față în față (cu prezență fizică). Propunerea va fi înaintată Senatului Universitar.   

 

Art. 12. Se aprobă solicitarea Facultății de Drept cu numărul de înregistrare 56/21.02.2022 

privind cuantumul tarifului pentru activitatea didactică efectuată la plata cu ora de către un cadru 

didactic asociat. Propunerea va fi înaintată Senatului Universitar.   

 

Art. 13. Se aprobă modificarea Regulamentului de organizare şi funcționare a Comisiei de 

Etică a Universităţii din Craiova. Propunerea va fi înaintată Senatului Universitar.   

 

Art. 14. Se aprobă plata din fondul de cercetare al Departamentului de Matematici Aplicate 

(DMA) a cotizaţiei pentru anul 2022, pentru membru al Consorţiului European pentru Matematică 

Industrială (ECMI, https://ecmiindmath.org/), la care departamentul este afiliat din 1 ianuarie 

2021. 

 

Art. 15. Se aprobă solicitarea Facultății de Științe cu numărul de înregistrare 22/23.02.2022 

privind plata taxei la Conferinţa ştiintifico-practică internaţională „Instruire prin cercetare pentru o 

societate prosperă”, ediţia a IX-a, 10-20 martie 2022, organizată de Universitatea de Stat din 

Tiraspol, Republica Moldova, Chişinău. Plata se va face din fondul de cercetare al Facultăţii de 

Ştiinţe. 

 

Art. 16. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 16/28.02.2022 privind acordarea 

unui împrumut din fondul centralizat de cercetare pentru plata contribuţiilor sociale ale angajaţilor 

proiectului „CERES- Modul software de clasificare a asteroizilor din imagini satelitare utilizând 

învaţarea automată, nr 403PED/2020”, pe perioada februarie -martie 2022. 

 

Art. 17. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 17/28.02.2022 privind acordarea 

unui împrumut din fondul centralizat de cercetare pentru plata contribuţiilor membrilor proiectului 

„Neliniarități și anizotropie”, în luna februarie 2022. 

 




