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HOTĂRÂREA 

 nr. 31 din 2.11.2022 

                                                     

 

Consiliul de Administrație al Universității din Craiova, în ședința din data de 2.11.2022, 

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 Facultăţii de Automatică, Calculatoare şi Electronică privind 

numirea unui director interimar la Departamentul de Mecatronică şi Robotică (D35), până la 

desfăşurarea alegerilor, ca urmare a încetării mandatului actualului director de departament. 

 

Art. 2. Se aprobă solicitarea Facultăţii de Automatică, Calculatoare şi Electronică privind 

aprobarea calendarului alegerilor pentru funcţia de Director de departament şi a membrilor 

Consiliului departamental, în cadrul Departamentului de Mecatronică şi Robotică (D35). 

Propunerea va fi înaintată Senatului universitar.      

 

Art. 3. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 6745/20.10.2022 privind plata din 

fondul centralizat al Universităţii din Craiova a unei sume (suma brută actualizată) reprezentând 

procentul de 35%, aferent anului 2022, pentru plata sporului de toxicitate. 

 

Art. 4. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 369/01.10.2022 privind cazarea în 

Căminul Studențesc nr. 10 a 15 studenţi participanţi la evenimentul „Autostrada de Drept”, în 

perioada 20-26 noiembrie 2022 și servirea mesei de prânz participanţilor la această activitate în 

perioada respectivă la cantina studenţească de la căminul nr. 14 ( prânz = 15 persoane / 5 zile). 

 

Art. 5. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 789/01.11.2022 privind plata 

taxelor de construcţii şi montaj (conform legii 10/1995 şi legii 50/1995) din fondul de venituri 

proprii al Facultăţii de Teologie, urmând ca acestea să fie recuperate la prima cerere de 

rambursare aferente proiectului Consolidarea, reabilitarea, extinderea (cu modificarea regimului 

general de înălțime la Sp+P+2), modernizarea și dotarea complexului de cercetare și activități 

conexe „Sfântul Ierarh Calinic”. 

 

Art. 6. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 4056/01.11.2022 a Facultăţii de 

Economie şi Administrarea Afacerilor privind aprobarea calendarului de desfăşurare a alegerilor, 

subcomisiile electorale pentru alegerea reprezentanţilor studenţilor în centrul universitar Craiova 

şi la extensia Drobeta Turnu Severin precum şi intervalul orar al alegerilor, propuse de către 

Asociaţia Studenţilor şi Absolvenţilor Economişti din Universitatea din Craiova. Propunerea va 

fi înaintată Senatului universitar.      
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