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HOTĂRÂREA 

 nr. 18 din 29.06.2022 

                                                     

 

Consiliul de Administrație al Universității din Craiova, în ședința din data de 29.06.2022, 

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 admite cererea cu numărul de înregistrare 86/30.05.2022 privind menținerea 

calității de titular, pentru un cadru didactic de la Facultatea de Științe, pentru anul universitar 

2022-2023, conform Art. 9 din Metodologia de aprobare a solicitării de continuare a activității 

didactice și/sau de cercetare. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 2. Se admite cererea cu numărul de înregistrare 2489/26.05.2022 privind menținerea 

calității de titular, pentru un cadru didactic de la Școala Doctorală „Alexandru Piru”, pentru anul 

universitar 2022-2023, conform Art. 9 din Metodologia de aprobare a solicitării de continuare a 

activității didactice și/sau de cercetare. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 3. Se admite cererea cu numărul de înregistrare 2524/30.05.2022 privind menținerea 

calității de titular, pentru un cadru didactic de la Școala Doctorală „Alexandru Piru”, în anul 

universitar 2022-2023, până la împlinirea vârstei de 70 de ani, conform Art. 2 și Art. 9 din 

Metodologia de aprobare a solicitării de continuare a activității didactice și/sau de cercetare. 

Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 4. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 3408/28.06.2022 privind 

susținerea examenului de finalizare studii la Universitatea Valahia din Târgoviște, Facultatea de 

Teologie Ortodoxă și Științele Educației, pentru un absolvent al Universității din Craiova, 

Facultatea de Teologie Ortodoxă, promoția 2019. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 5. Se aprobă Codul de conduită pentru prevenirea și sancționarea incidentelor 

antisemite.  Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 6. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 3412/28.06.2022 privind 

încheierea unui contract de comodat având ca obiect sala C438. 

 

Art. 7. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 464/27.06.2022 privind alegerea 

unui membru (1 loc vacant cadru didactic) în Consiliului Facultății de Educație Fizică și Sport: 

Calendarul organizării alegerilor pentru locul vacant din Consiliului Facultății și membrii 

comisiei electorale - cadre didactice. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 
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Art. 8. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 416/24.06.2022 privind demararea 

procedurii de selecție prin concurs a unui post de Expert  habitate 6, membrii comisiei de selecție, 

membrii comisiei de contestații și calendarul concursului pentru proiectul „Revizuirea Planului de 

Management al Ariilor Naturale Protejate ROSCI0045 Coridorul Jiului, ROSPA0010 Bistreț și 

rezervațiile natural Locul Fosilifer Drănic-2391și Pădurea Zăval- IV.33”. 

 

Art. 9. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 400/20.06.2022 privind acoperirea 

cheltuielilor neeligibile pentru proiectul „Stagii de practică pentru studenţii Facultăţilor de 

Educaţie Fizica si Sport, Stiinte Sociale si Drept - POCU/90/6.13/6.14-106118 ” din fondul 

Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport. 

 

Art. 10. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 1254/27.06.2022 privind plata 

contravalorii unei facturi, pentru buna desfăşurare a lucrărilor prevăzute în cadrul proiectului 

„Reabilitare şi modernizare spaţii de învăţământ- corpurile D (C5-6), E (C4) și F(C11) din 

complexul facultăţilor cu profil electric”,  din fondul de venituri proprii al Facultăţii de 

Automatică, Calculatoare si Electronică. 

 

Art. 11. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 438/28.06.2022 privind numărul 

maxim de burse care vor fi scoase la concurs, calendarul concursului de selecţie a doctoranzilor 

Universităţii din Craiova ce vor beneficia de burse oferite în cadrul proiectului „Performanţă în 

cercetare”, precum şi a membrilor comisiilor de selecţie şi de contestaţii.  
 

Art. 12. Se aprobă Strategia de Digitalizare a Universităţii din Craiova pentru perioada 

2022-2027. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 13. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 3215/21.06.2022 privind acordarea 

unui concediu fără plată, în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011, art. 304(10). 

 

Art. 14. Se aprobă solicitarea Editurii Universitaria cu numărul de înregistrare 

3417/28.06.2022 privind încheierea a două contracte de consignaţie. 

 

Art. 15. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 3284/27.06.2022 privind eliberarea 

unui alt supliment la diploma de master. 

 

Art. 16. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 3283/27.06.2022 privind refacerea 

diplomei de inginer și a suplimentului, conform certificatului de naștere. 

 

Art. 17. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 3437/28.06.2022 privind 

suportarea comisioanelor de transfer bancar a sumelor ce trebuie returnate către EACEA 

(European Education and Culture Executive Agency), conform notei de debit nr. 

3242205466/17.05.2022, din fondul centralizat al Universității din Craiova. 

 

Art. 18. Se aprobă solicitare cu numărul de înregistrare 3438/28.06.2022 privind: 

- organizarea concursului de admitere la studii postdoctorale pentru  anul universitar 

2022 – 2023 în Sesiunea Septembrie 2022, pentru domeniile de specializare 

inteligentă, conform Strategiei Naționale de Cercetare, Dezvoltare și Inovare. 

- scoaterea la concurs a unui număr de 8 locuri la studii postdoctorale,  la forma de 

învățământ cu taxă. 

Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

Art. 19. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 450/21.06.2022 privind susţinerea 

examenului de finalizare a studiilor, licenţă şi master, pentru un număr de 7 studenţi şi 5 




