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HOTĂRÂREA 

 nr. 9 din 30.03.2022 

                                                     

 

Consiliul de Administrație al Universității din Craiova, în ședința din data de 30.03.2022, 

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 Raportul rectorului  privind starea Universității  din Craiova în anul 

2021. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 2. Se aprobă solicitările cu numerele de înregistrare 5/14.03.2022 și 268/14.03.2022 

privind calendarului desfășurării alegerilor studenților pentru locul vacant de membru în Consiliul 

Facultăţii de Agronomie și membrii comisiei de alegeri. Propunerile vor fi înaintate Senatului 

universitar. 

 

Art. 3. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 95/21.03.2022 privind plata 

cotizaţiei pentru anul 2022, având în vedere statutul Facultăţii de Drept, de membru al Asociaţiei 

Europene a Facultăţilor de Drept (ELFA). Plata se va face din fondul de cercetare al Facultăţii de 

Drept. 

 

Art. 4. Se aprobă plata cotizaţiei pentru anul 2022, având în vedere statutul Universității 

din Craiova de membru al Danube Rectors` Conference. 

 

Art. 5. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 104/14.03.2022 de la 

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic privind taxa de 

școlarizare/cursant/program în valoare de 500 lei, în vederea derulării, în anul universitar 2021-

2022, a următoarelor programelor de formare continuă: 

- Trepte în formarea continuă a cadrelor didactice, program de pregătire pentru gradul 

didactic II, profesor - Limba engleză, profesori - Limba şi literatura română; 

- Trepte în formarea continuă a cadrelor didactice, program de pregătire pentru gradul 

didactic II, - profesori - învățământ preșcolar; 

- Trepte în formarea continuă a cadrelor didactice, program de pregătire pentru gradul 

didactic II, - profesori - învățământ primar; 

- Formarea profesorilor în domeniul cercetării educaționale (CERED); 

- Formarea profesorilor pentru educația copiilor cu CES (CESFORM). 

Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 
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Art. 6. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 554/17.03.2022 a unui cadru 

didactic titular la Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova privind efectuarea de ore în 

regim de plata cu ora, în calitate de cadru didactic asociat la Facultatea de Litere, Universitatea 

din Craiova, în sem. al II-lea al anului univ. 2021-2022. Propunerea va fi înaintată Senatului 

universitar. 

 

Art. 7. Se aprobă solicitarea Prorectoratului Fonduri Europene și Informatizare cu numărul 

de înregistrare 160/29.03.2022 privind stabilirea calendarului de concurs pentru acordarea 

burselor doctorale şi post-doctorale antreprenor, ID 123990, sesiunea martie-aprilie 2022. 

 

Art. 8. Se aprobă solicitarea Prorectoratului Fonduri Europene și Informatizare cu numărul 

de înregistrare 161/29.03.2022 privind demararea procedurii de selecție prin concurs a 4 posturi 

(Responsabil nevertebrate, Expert 4 nevertebrate, Expert habitate 4, Expert habitate 5),  comisia 

de concurs, comisia de contestații și calendarul pentru proiectul „ Revizuirea Planului de 

Management al Ariilor Naturale Protejate ROSCI0045 Coridorul Jiului, ROSPA0010 Bistreţ şi 

rezervaţiile naturale Locul Fosilifer Drănic-2391şi Pădurea Zăval- IV.33”. 

 

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

de înregistrare 164/29.03.2022 privind înlocuirea unui membru din echipa proiectului 

„Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaţionale din cadrul Universităţii din 

Craiova, schimbare de destinaţie din cămin studenţesc în spații pentru activități didactice”. 

 

Art. 10. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 167/29.03.2022 privind acordarea 

unui împrumut din veniturile proprii ale Universităţii din Craiova pentru efectuarea unor plăţi 

pentru achiziţia de bunuri, în vederea bunei implementări a subproiectului „Pro-educaţie, Pro-

media”. 

 

Art. 11. Se aprobă solicitarea Prorectoratului Fonduri Europene și Informatizare cu numărul 

de înregistrare 159/29.03.2022 privind responsabilul pentru propunerea de proiect din partea 

Universităţii din Craiova „Coşniţa câmpenească - produse autentice de la ţară”, SUBMĂSURA 

16.4a  „Cooperare orizontală şi verticală între actorii din lanţul de aprovizionare în sectoarele 

agricol şi pomicol”. 

 

Art. 12. Se aprobă solicitarea Prorectoratului Fonduri Europene și Informatizare cu numărul 

de înregistrare 168/29.03.2022 privind responsabilul pentru propunerea de proiect din partea 

Universităţii din Craiova „ Investiţii, dezvoltare şi cooperare în sectorul pomicol - Brabova, Dolj”, 

SUBMĂSURA 16.4a  „Cooperare orizontală şi verticală între actorii din lanţul de aprovizionare 

în sectoarele agricol şi pomicol”. 

 

Art. 13. Se aprobă solicitarea Prorectoratului Fonduri Europene și Informatizare cu numărul 

de înregistrare 170/29.03.2022 privind responsabilul pentru propunerea de proiect din partea 

Universităţii din Craiova „Piața de proaspăt”, SUBMĂSURA 16.4a „Cooperare orizontală şi 

verticală între actorii din lanţul de aprovizionare în sectoarele agricol şi pomicol”. 

 

Art. 14. Se aprobă solicitarea Direcției Generale Administrative cu numărul de înregistrare 

1509/29.03.2022 privind demararea procedurii pentru scoaterea din funcțiune a două 

autovehicule. 
 

Art. 15. Se aprobă solicitarea INCESA cu numărul de înregistrare I 68/25.03.2022 privind 

demararea procedurii pentru scoaterea la concurs a unui post de asistent de cercetare, în domeniul 

Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei, pe perioadă determinată de 1 (un) an. 
 




