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HOTĂRÂREA 

 nr. 22 din 28.07.2021 

                                                     

 

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

28.07.2021, 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 cererea cu numărul de înregistrare 109/21.07.2021 privind continuarea 

activității didactice după pensionare, pentru un cadru didactic de la Facultatea de Științe, până la 

sfârșitul anului universitar 2020-2021, 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. 2. Se aprobă solicitarea Facultății de Științe cu numărul de înregistrare 

87/23.07.2021 privind perioada de înscriere la cursurile postuniversitare de Optică şi optometrie 

şi Radioterapie pentru fizicienii medicali organizate de Departamentul de Fizică: 09- 27.09.2021. 

Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 3. Se aprobă solicitarea Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor cu 

numărul de înregistrare 1438/26.07.2021 privind cuantumul taxei de participare, în valoare de 50 

euro sau echivalentul în lei la cursul zilei, la conferinţa internaţională Competitivitate și 

stabilitate în economia bazată pe cunoaştere, ediţia 13- 2021, Competitiveness and Stability in 

the Knowledge-Based Economy- 13th International Conference - IconEc 2021, din perioada 29-

30 octombrie 2021. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 4. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 1432/23.07.2021 privind prelungirea 

perioadei de suspendare a activităţii didactice în intervalul 01.08.2021 - 30.09.2021, pentru un 

cadru didactic de la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor. 

 

Art. 5. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 3860/21.07.2021 pentru un  student 

la Facultatea de Ştiinţe, anul I master, după primirea avizului de la Ministerul Educației. 

 

Art. 6. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 3646/14.07.2021 privind  

continuarea studiilor în conformitate art.29 alin. 1 din Metodologia de şcolarizare a românilor 
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de pretutindeni, începând cu anul universitar următor, pentru o studentă de la Facultatea de 

Litere, Jurnalism, anul al II-lea, bursier al statului roman, care are domiciliu stabil în România 

conform Cărții de identitate. 

 

Art. 7. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 130/26.07.2021 privind punerea 

la dispoziţie a unui număr de aproximativ 100 de locuri de cazare în Căminul 14, precum şi 

pregătirea şi servirea a trei mese la cantina căminului, pe durata desfăşurării National Assembly 

organizat de ESN Craiova, în perioada 16-19 septembrie 2021, dacă situația epidemiologică nu 

se va agrava. 

 

Art. 8. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 3971/27.07.2021 privind 

rezervarea în cadrul Căminului 3, Agronomie a două (2) apartamente care urmează să fie ocupate 

în anul universitar 2021-2022, pentru perioada 15 septembrie 2021 - 15 iulie 2022 de lectorii de 

limba bulgară și limba franceză care beneficiază de cazare gratuită în Căminele Universităţii din 

Craiova. 

 

Art. 9. Se aprobă solicitarea Prorectoratului Fonduri Europene și Informatizare cu 

numărul de înregistrare 205/27.07.2021 privind demararea procedurii de selecție prin concurs a 

experților pe termen lung, comisia de concurs, comisia de contestații și calendarul pentru 

proiectul „HUB-UCv - Centru Suport pentru Proiecte CD Internaționale pentru regiunea 

Oltenia”. 

 

Art. 10. Se aprobă solicitarea Prorectoratului Fonduri Europene și Informatizare cu 

numărul de înregistrare 209/28.07.2021 privind demararea procedurii de selecție prin concurs a 

doi experți, comisia de concurs, comisia de contestații și calendarul pentru proiectul „Sprijin la 

început de cariera pentru studenţii Universităţii din Craiova”. 

 

Art. 11. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 67/20.07.2021 privind membrii 

echipei în cadrul proiectului „Noaptea Cercetătorilor - Opening Up Science”, desfășurat în 

perioada 2 august-30 decembrie 2021. 

 

Art. 12. Se aprobă Principiile de lucru privind întocmirea statelor de funcții pentru anul 

academic 2021-2022. 

 

Art. 13. Se aprobă solicitarea Direcției Economice cu numărul de înregistrare 

90/21.07.2021 privind modalitatea de calcul pentru plata taxei de școlarizare în anul universitar 

2021/2022, conform structurii planului de învățământ pentru formele de licență IF, ID/IFR şi 

master IF. 

 

Art. 14. Se aprobă cererile cu numerele de înregistrare 184/19.07.2021, 185/19.07.2021, 

186/19.07.2021, 198/15.07.2021, 199/26.07.2021, 200/26.07.2021, 201/26.07.2021, 

202/26.07.2021, 203/26.07.2021, 206/27.07.2021, 380/13.07.2021, 911/21.07.2021, 

3623/14.07.2021, 3755/16.07.2021,   3844/20.07.2021, 3858/21.07.2021,  3886/22.07.2021, 

3910/23.07.2021, 3975/27.07.2021 și 3985/27.07.2021 privind restituiri de taxe achitate eronat 

în contul Universității din Craiova. 

 

Art. 15. Se aprobă cererile cu numerele de înregistrare 3869/22.07.2021 și 

4000/27.07.2021 privind eliberarea unor duplicate pentru diplome de licență, deoarece diplomele 

eliberate au fost pierdute/plastifiate. 

 

Art. 16. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 4001/27.07.2021  privind eliberarea 

unei alte foi matricole, anexă la diploma de licență, deoarece foaia matricolă eliberată a fost 

pierdută. 

 




