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HOTĂRÂREA 

 nr. 27 din 06.10.2022 

                                                     

 

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

06.10.2022, 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 cu numărul de înregistrare 5874/29.09.2022 privind 

achitarea cotizaţiei anuale a Universităţii din Craiova la “Agence Universitaire de la 

Francophonie”. 

 

Art. 2. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 381/27.09.2022 privind aprobarea  

tarifelor de plata cu ora pentru activităţile didactice suplimentare normei de bază, pentru anul 

universitar 2022-2023, privind Programul de studii psihopedagogice, în vederea certificării 

pentru profesia didactică, organizat de Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic. 

Propunerea va fi înaintată Senatului universitar.        

 

Art. 3. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 5658/26.09.2022 privind 

prelungirea cu 12 luni a contractului de închiriere nr. 314/03.10.1997. 

 

Art. 4. Se aprobă solicitările cu numerele de înregistrare 714/27.09.2022 și 

716/28.09.2022 privind acordarea unor împrumuturi din veniturile proprii ale Universității din 

Craiova în vederea bunei implementări a proiectului ROSE de la Facultatea de Economie şi 

Administrarea Afacerilor „Împreună în Educaţie - Împreună spre Succes”. 

 

Art. 5. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 6471/29.09.2022 privind 

acordarea unui împrumut din veniturile proprii ale ale Facultății de Inginerie Electrică în vederea 

bunei implementări a proiectului „FIE: o vară în studenție”. 

 

Art. 6. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 720/28.09.2022 privind acordarea 

unui împrumut din veniturile proprii ale Universității din Craiova în vederea bunei implementări 

a proiectului „Universitatea Antreprenorială”. 

 

Art. 7. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 731/03.10.2022 privind acordarea 

unui împrumut din veniturile proprii ale Universității din Craiova în vederea bunei implementări 

a proiectului „Învață pentru siguranța viitorului tău”. 

 

Art. 8. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 5957/03.10.2022 privind 

acordarea unui împrumut din veniturile proprii ale Universității din Craiova în vederea bunei 

implementări a proiectului „Revizuirea Planului de Management al Ariilor Naturale Protejate 
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ROSCI0045 Coridorul Jiului, ROSPA0010 Bistreţ şi Rezervaţiile Naturale Locul Fosilifer 

Drănic-2391şi Pădurea Zăval- IV-BS”. 

 

Art. 9. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 6615/05.10.2022 privind 

acordarea unui împrumut din veniturile proprii ale Universității din Craiova în vederea bunei 

implementări a proiectului „Promoting the Governance of Regional Ecosystem Services”. 

 

Art. 10. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 104/29.09.2022 privind stabilirea 

prețurilor de comercializare pentru vinurile din recolta anului 2021 (ambalate Bag in Box). 

 

Art. 11. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 103/22.09.2022 privind 

comercializarea de la SCDA Caracal  a unei cantității amestec cereale (grâu, orz şi triticale) și 

stabilirea prețului de vânzare (TVA inclus). 

 

Art. 12. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 105/29.09.2022 privind aprobarea 

propunerii SCDA Caracal de a colabora cu cadre didactice pentru formarea tinerilor cercetători 

în domeniul agricol în vederea completării colectivului de cercetători, astfel: 

 încheierea unui contract de muncă cu timp parţial de 4 ore /zi în perioada 01.10.2022-

30.09.2023 pentru un  Şef lucrări. dr. ing.; 

 suplimentarea cu încă 2 ore/zi a contractului de muncă cu timp parţial al unui Şef de 

lucrări. dr. ing. pentru perioada 01.10.2022¬31.12.2022. 

 

Art. 13. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 6014/05.10.2022 privind 

reînnoirea celor trei depozite constituite din excedentul anilor precedenți. 

 

Art. 14. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 314/29.09.2022 privind prelungirea 

activităţii pentru încă un an, pentru angajat pe funcţia de inginer de sistem la Facultatea de Drept. 

 

Art. 15. Se aprobă încheierea unui memorandum de cooperare academică între  Norwegian 

School of Sport Sciences (Norvegia) și Universitatea din Craiova (România). Propunerea va fi 

înaintată Senatului universitar.  

 

Art. 16. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 198/04.10.2022 privind scăderea 

din evidenţele contabile ale Staţiunii Didactice Banu Mărăcine a produselor utilizare la o 

degustare de vin. 

 

Art. 17. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 753/05.10.2022 privind acordarea 

unui împrumut din veniturile proprii ale Universității din Craiova în vederea bunei implementări 

a proiectului „F.A.C.E. your future! - Trăieşte viaţa de student!”. 

 

Art. 18. Se aprobă solicitările cu numerele de înregistrare 757/05.10.2022 și 

758/05.10.2022 privind acordarea unor împrumuturi din veniturile proprii ale Universității din 

Craiova în vederea bunei implementări a proiectului „HUB-UCv - Centru Suport pentru Proiecte 

CD Internaţionale pentru regiunea Oltenia”. 

 

Art. 19. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 6287/05.10.2022 privind 

demararea procedurilor de scoatere la concurs a unui număr de 10 posturi după cum urmează: 

 3 posturi de inginer constructor/instalaţii/ pentru Direcţia Tehnică; 

 2 posturi de administrator financiar pentru Direcţia Economică; 

 2 posturi pentru SCDA Caracal: 1 post de inginer mecanic, 1 post de laborant cu 

studii superioare; 

 1 post de analist programator la DRUS; 

 2 posturi de administrator financiar/ patrimoniu pentru Direcţia de Achiziţii publice. 

 






