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HOTĂRÂREA 

 nr. 10 din 06.04.2022 

                                                     

 

Consiliul de Administrație al Universității din Craiova, în ședința din data de 06.04.2022, 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 Metodologia de alocare a fondului suplimentar de cercetare  pe anul 

2022. 

 

Art. 2. Se aprobă Procedura de alocare a finanțării suplimentare (IC1 – IC4) și finanțării 

suplimentare pentru cercetare pe anul 2022. 

 

Art. 3. Se aprobă raportul de evaluare internă şi declanşarea procedurii pentru evaluarea 

externă periodică de către ARACIS a programului de studii de licenţă Electronică aplicată, 

domeniul de licenţă Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale, din 

structura Facultăţii de Automatică, Calculatoare şi Electronică, în conformitate cu prevederile legale 

în vigoare şi în baza Ghidului Activităţilor de Evaluare a Calităţii Programelor de Studii 

Universitare şi a Instituţiilor de Învăţământ Superior. Propunerea va fi înaintată Senatului 

universitar. 

 

Art. 4. Se aprobă raportul de evaluare internă şi declanşarea procedurii pentru evaluarea 

externă periodică de către ARACIS a programului de studii de licenţă Administraţie publică, 

domeniul de licenţă Ştiinţe administrative, din structura Facultăţii de Drept, în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare şi în baza Ghidului Activităţilor de Evaluare a Calităţii Programelor 

de Studii Universitare şi a Instituţiilor de Învăţământ Superior. Propunerea va fi înaintată Senatului 

universitar. 

 

Art. 5. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 33/30.03.2022 privind acordarea 

unui împrumut din fondul centralizat pentru cercetare pentru acoperirea costurilor salariale ale 

angajaţilor proiectului pe perioada ianuarie -martie 2022, pentru a se  face raportarea finală pe 

proiectul CERES- Modul software de clasificare a asteroizilor din imagini satelitare utilizând 

învaţarea automată, nr. 403PED/2020. 

 

Art. 6. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 34/30.03.2022 privind acordarea 

unui împrumut din fondul centralizat pentru cercetare pentru a plăti contribuţiile aferente drepturilor 
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salariale ale membrilor echipei de cercetare din luna martie 2022, pentru proiectul „Realizarea unei 

sonde electrochimice multi-canal pentru a monitoriza evoluţia sedimentelor (SEMSED)”. 

 

Art. 7. Se aprobă plata cotizației de membru al Asociației ANELIS PLUS pentru anul 2022. 

 

Art. 8. Se aprobă modificarea Normelor pentru completarea și depunerea fișei postului 

cadre didactice. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 9. Se aprobă plata cotizației de membru al Asociației ASRO pentru anul 2022. 

 

Art. 10. Se aprobă solicitarea Prorectoratului Fonduri Europene și Informatizare cu numărul 

de înregistrare 186/05.04.2022 privind demararea procedurii de selecție prin concurs a 12 posturi, 

comisia de concurs, comisia de contestații și calendarul pentru proiectul „Performanță în cercetare”. 

 

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

de înregistrare 188/05.04.2022 privind demararea procedurii de selecție prin concurs a 6 posturi, 

comisia de concurs, comisia de contestații și calendarul pentru proiectul „Sprijin la început de 

cariera pentru studenţii Universităţii din Craiova”. 

 

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

de înregistrare 192/05.04.2022 privind demararea procedurii de selecție prin concurs a unor posturi 

de cercetător, comisia de concurs, comisia de contestații și calendarul pentru proiectul „CERT 

ENTTRUST – soluții și tehnologii inovative bazate pe servicii SAAS (software as a service) pentru 

întreprindere digitală”. 

 

Art. 13. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 1398/24.03.2022 privind majorarea 

prețurilor de vânzare a preparatelor servite la cantine și la Casa Universitarilor. Propunerea va fi 

înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 14. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 1608/04.04.2022 privind demararea 

procedurii pentru scoaterea la licitație publică a unor locații în incinta clădirilor gestionate de 

Universitatea din Craiova pentru a amplasa automate de cafea. 

 

Art. 15. Se aprobă solicitarea Direcției Generale Administrative cu numărul de înregistrare 

1751/06.04.2022 privind demararea procedurii de achiziție având ca obiect furnizarea de energie 

electrică, conform Art. 104 alin.(5) lit. c din Legea nr. 98/2016. 

 

Art. 16. Se validează rezultatul final al concursului pentru acordarea gradațiilor de merit 

pentru personalul didactic al Facultății de Horticultură. 

 

Art. 17. Se aprobă adresa cu numărul de înregistrare 289/04.04.2022 privind încheierea unui 

contract de comodat cu Societatea Horticultorilor Oltenia având ca obiect sala C 235 din clădirea 

centrală a Universității din Craiova, Str. A. I. Cuza, nr. 13. 

 

Art. 18. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 1684/01.04.2022 privind eliberarea 

unui duplicat pentru un certificat de absolvire a cursului pregătitor pentru învățarea limbii române și 

însușirea terminologiei de specialitate. 

 

Art. 19. Se aprobă cererile cu numerele de înregistrare 1703/04.04.2022 și 1727/05.04.2022 

privind refacerea unor suplimente, anexe la diplome de master/licență. 

 

Art. 20. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 122 DRI/05.04.2022 privind cazarea 

în regim gratuit în Căminul nr. 10, în perioada 03 aprilie-01 iunie 2022 şi plata bursei pentru un 




