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HOTĂRÂREA 

 nr. 22 din 03.08.2022 

                                                     

 

Consiliul de Administrație al Universității din Craiova, în ședința din data de 03.08.2022, 

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 achitarea taxei de membru a Universității din Craiova la „Rețeaua 

Universităților de la Marea Neagră - Black Sea Universities”, pentru anul 2022. 

 

Art. 2. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 4175/27.07.2022  privind eliberarea 

unui duplicat pentru o diplomă de licență. 

 

Art. 3. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 567/28.07.2022  privind:  

- includerea proiectului „Performanţă în cercetare” în lista proiectelor ce pot beneficia pe 

parcursul implementării de linia de credit deschisă cu destinaţia finanţării/implementării 

proiectelor Universităţii din Craiova. 

- acordare de sprijin financiar instituţional pentru plata obligaţiilor financiare scadente, 

urmând ca recuperarea acestor plăti să se realizeze ulterior din bugetul proiectului. 

 
Art. 4. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 568/28.07.2022  privind plata a 

două facturi de către Universitatea din Craiova, urmând ca acestea sa fie incluse în cererea de 

rambursare din luna august 2022 pentru proiectul „Reabilitare și modernizare spații învățământ - 

corpuri D(C5-6), E(C4) și F(C11) din complexul facultăților cu profil electric”. 

Art. 5. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 5321/29.07.2022  privind plata 

unei facturi de către Universitatea din Craiova, urmând ca aceasta să fie inclusă în cererea de 

rambursare pentru proiectul „Consolidarea, reabilitarea, extinderea (cu modificarea regimului 

general de înălţime la Sp+P+2), modernizarea şi dotarea complexului de cercetare şi activităţi 

conexe Sfântul Ierarh Calinic”. 

Art. 6. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 4344/02.08.2022 privind 

demararea procedurii de selecție prin concurs a două posturi de analist-programator, comisia de 

concurs, comisia de contestații și calendarul concursului pentru proiectul „Extindere platforma 

instituțională de Evidență a studenților cu modul de plată online”. 
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Art. 7. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 67/01.08.2022 privind acordarea 

unui împrumut din fondul centralizat de cercetare pentru plata contribuţiilor totale (CAS + CASS 

+ Impozit + Contribuţia asiguratorie + Contribuţia la fondul de handicap) corespunzătoare 

devizelor postcalcul aferente activităţilor efectuate în perioada 22-25.07.2022, pentru proiectul 

„Cercetări privind determinarea experimentală a parametrilor electrici şi mecanici ai cablurilor 

sertizate utilizate în construcţia locomotivelor electrice”. 

Art. 8. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 4343/02.08.2022 privind 

înregistrarea pe veniturile proprii ale Universităţii din Craiova a unei sume ce reprezintă garanţia 

de bună execuţie. 

Art. 9. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 209/DRI/02.08.2022 privind 

rezervarea a 50 de locuri de cazare/semestru în Căminul nr. 8 pentru cazarea 

studenţilor/cercetătorilor străini de la universităţi partenere care vor efectua o mobilitate la 

Universitatea din Craiova în anul universitar 2022-2023, în cadrul programelor Erasmus+ şi 

Eugen Ionescu sau în baza unui acord de colaborare inter-instituţională. 

Art. 10. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 840/02.08.2022 privind 

rambursarea din venituri proprii, fond centralizat, a împrumutului efectuat din linia de credit 

pentru susținerea proiectelor FEN şi ROSE, în două tranșe, în vederea evitării plății dobânzii care 

a crescut din cauza indicelui ROBOR. 

Art. 11. Nu se aprobă demararea procedurii de transmitere a două imobile situate în 

Municipiul Caracal, imobile înscrise în domeniul public al statului şi în administrarea 

Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Penitenciarul Craiova, către 

Universitatea din Craiova. 

Art. 12. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 5369/02.08.2022 privind trecerea 

pe cheltuiala Universităţii din Craiova (fond centralizat) a unei sume reprezentând taxe cămin 

care nu au putut fi recuperate. 

Art. 13. Se aprobă solicitare cu numărul de înregistrare 5371/02.08.2022 privind demararea 

procedurii pentru închirierea un spaţiu în suprafaţă de 60 mp situat în incinta Staţiunii Banu 

Mărăcine. 

Art. 14. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 4352/02.08.2022 privind 

închirierea Cabanei de la Rânca, pentru 2 nopți în perioada 16-18 Septembrie, 2022, în vederea 

organizării unei sesiuni de lucru cu 15  tineri cercetători (studenți, masteranzi și doctoranzi), după 

obținerea avizului Facultății de Drept. 

Art. 15. Se aprobă Metodologia de selecție a candidaților străini pentru ocuparea  

locurilor fără plata taxelor de școlarizare, cu bursă din bugetul Ministerului Educației de către 

cetățenii ucraineni și cetățenii țărilor terțe pentru anul universitar 2022-2023. Propunerea va fi 

înaintată Senatului universitar. 

Art. 16. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare I170/02.08.2022 privind 

demararea procedurii de selecție prin concurs a trei posturi de programator și a două posturi de 

analist testare software, comisia de concurs, comisia de contestații și calendarul concursului 

pentru proiectul „Soluţii suport pentru activitatea de educaţie şi cercetare bazate pe realitatea 

augmentată”. 

Art. 17. Se aprobă șase note justificative întocmite conform O.U.G. nr. 64/2022 și 

demararea întocmirii a trei acte adiționale, având în vedere prevederile O.U.G. nr. 64/2022. 

 

 

 




