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HOTĂRÂREA 

 nr. 31 din 03.11.2021 

                                                     

 

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

03.11.2021, 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 propunerea Consiliului Cercetării Ştiinţifice cu numărul de înregistrare 

112/03.11.2021 privind corelarea taxelor de publicare din fondul de cercetare al Universităţii din 

Craiova cu finanţarea suplimentară adusă de articolele ştiinţifice. 

 

Art. 2. Se aprobă solicitarea Facultății de Litere cu numărul de înregistrare 

341/27.10.2021 privind  recompensarea a doi studenţi care au luat premii la colocvii naţionale 

studenţeşti în anul universitar 2020-2021, în conformitate cu Metodologia privind acordarea 

unor recompense cadrelor didactice şi studenţilor cu rezultate deosebite în cadrul concursurilor 

studenţeşti. 

 

Art. 3. Se aprobă solicitarea Direcției Generale Administrative cu numărul de înregistrare 

7061/02.11.2021 privind scutirea de la plata taxelor de cămin pentru opt studenți, conform Art. 

27  lit. m) și n) din Regulamentul privind organizarea și funcționarea căminelor și cantinelor 

studențești.  

 

Art. 4. Se aprobă solicitarea Direcției Generale Administrative cu numărul de înregistrare 

7064/02.11.2021 privind Nota de fundamentare cu indicatorii tehnico-economici ai obiectivului: 

„Reparaţie capitală Cămin nr. 11 - Facultatea de Educaţie Fizică și Sport“.   

 

Art. 5. Se aprobă, având în vedere cererea cu numărul de înregistrare 7452/01.11.2021, 

încetarea contractului de muncă începând cu 4 noiembrie 2021 prin renunțarea parțială la preaviz 

din partea angajatorului. 

 

Art. 6. Se aprobă, având în vedere majorarea preturilor la facturile de utilități (energie 

electrică, gaze, apă – canal, energie termică etc.), majorarea tarifului de cazare în căminele 

studențești ale Universității din Craiova cu 35 lei/loc. Propunerea va fi înaintată Senatului 

universitar. 

 

Art. 7. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 7068/02.11.2021 privind 

demararea procedurii pentru reorganizarea Compartimentului pentru situaţii de urgenţă, 

securitate prevenire şi protecţie și întocmirea Regulamentului de organizare și funcționare a 

Compartimentului pentru situaţii de urgenţă, securitate prevenire şi protecţie. 
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