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HOTĂRÂREA 

 nr. 15 din 07.06.2022 

                                                     

 

Consiliul de Administrație al Universității din Craiova, în ședința din data de 07.06.2022, 

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 repartizarea finală a numărului de locuri pentru anul I, în anul universitar 

2022/2023, pe facultăți, studii universitare de licenţă, master și doctorat, pe domenii, la 

specializările/programele de studii acreditate sau autorizate. 

 

Art. 2. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 2853/07.06.2022 privind 

demararea procedurilor de scoatere la concurs a trei posturi de secretar cu studii superioare la 

nivelul Universității din Craiova - Rectorat. 

 

Art. 3. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 2878/31.05.2022 privind acordarea 

de sprijin financiar în derularea proiectului „HUB-UCv - Centru Suport pentru Proiecte CD 

Internaţionale pentru regiunea Oltenia”, pentru plata contribuţiilor aferente lunii mai 2022. 

 

Art. 4. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 2879/31.05.2022 privind acordarea 

de sprijin financiar în derularea proiectului „HUB-UCv - Centru Suport pentru Proiecte CD 

Internaţionale pentru regiunea Oltenia”, pentru plata unei facturi. 

 

Art. 5. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 342/03.06.2022 privind: 

participarea Universităţii din Craiova la apelul competitiv PNRR. Componenta CI5: Educaţie 

Reforma 5: Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educaţiei Investiţia 16: Digitalizarea 

universităţilor şi pregătirea acestora pentru profesiile digitale ale viitorului și înfiinţarea unităţii de 

implementare a proiectului. 
 

Art. 6. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 3021/06.06.2022 privind scoaterea 

din folosinţă a două magazii pentru realizarea obiectivului de investiţii „Reabilitare, reamenajare, 

supraetajare şi extindere corp C7, dezafectare corpuri C8 şi C11 - Facultatea de Educaţie Fizică şi 

Sport”, obiectiv finanţat din fonduri europene ce implică demolarea/desfiinţarea acestor două 

construcţii. 
 

Art. 7. Se aprobă solicitarea Facultății de Automatică, Calculatoare şi Electronică cu 

numărul de înregistrare 1147/02.06.2022 privind numirea unui director interimar al 

Departamentului de Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei (D27), până la desfăşurarea alegerilor. 
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Art. 8. Se aprobă solicitarea Facultăţii de Automatică, Calculatoare şi Electronică cu 

numărul de înregistrare 1149/02.06.2022 privind premierea studenților și cadrelor didactice 

coordonatoare care au participat și au luat premii la concursul studenţesc NXP CUP 2022, 

competiţie dedicată studenţilor de la profilurile tehnice, în conformitate cu Metodologia privind 

acordarea unor recompense cadrelor didactice şi studenților cu rezultate deosebite în cadrul 

concursurilor studențești. 
 

Art. 9. Se admitere cererea cu numărul de înregistrare 1073/24.05.2022 privind 

menținerea calității de titular, pentru un cadru didactic de la Facultatea de Automatică, 

Calculatoare şi Electronică, pentru anul universitar 2022-2023, conform Art. 9 din Metodologia 

de aprobare a solicitării de continuare a activității didactice și/sau de cercetare. Propunerea va fi 

înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 10. Se aprobă solicitarea Facultății de  Litere cu numărul de înregistrare 

110/24.05.2022 privind decontarea din fondul Departamentului de Arte a contravalorii deplasării 

(tur și retur) cu trenul la Sibiu a 19 studenți, a 2 profesori coordonatori și a coordonatorului tehnic 

al spectacolului „Triptic Shakespeare”, precum și asigurarea transportului decorului pentru 

perioada 23 iunie-28 iunie 2022. 
 

Art. 11. Se  aprobă cererea cu numărul de înregistrare 613/25.05.2022 privind continuarea 

activității didactice după pensionare, pentru un cadru didactic de la Facultatea de Litere, până la 

sfârșitul anului universitar 2021-2022, cu statut de cadru didactic asociat, în baza unui contract de 

muncă cu normă de 8 ore pe zi, conform Art.3 din Metodologia de aprobare a solicitării de 

continuare a activităţii didactice şi/sau de cercetare. 
 

Art. 12. Se admite cererea cu numărul de înregistrare 355/20.05.2022 privind menținerea 

calității de titular, pentru un cadru didactic de la Facultatea de Educație Fizică și Sport, pentru 

anul universitar 2022-2023, conform Art. 9 din Metodologia de aprobare a solicitării de 

continuare a activității didactice și/sau de cercetare. Propunerea va fi înaintată Senatului 

universitar. 

 

Art. 13. Se admite cererea cu numărul de înregistrare 359/23.05.2022 privind menținerea 

calității de titular, pentru un cadru didactic de la Facultatea de Educație Fizică și Sport, pentru 

anul universitar 2022-2023, conform Art. 9 din Metodologia de aprobare a solicitării de 

continuare a activității didactice și/sau de cercetare. Propunerea va fi înaintată Senatului 

universitar. 

 

Art. 14. Se admite cererea cu numărul de înregistrare 326/12.05.2022 privind menținerea 

calității de titular, pentru un cadru didactic de la Facultatea de Educație Fizică și Sport, pentru 

anul universitar 2022-2023, conform Art. 9 din Metodologia de aprobare a solicitării de 

continuare a activității didactice și/sau de cercetare. Propunerea va fi înaintată Senatului 

universitar. 

 
Art. 15. Se aprobă solicitările cu numerele de înregistrare 2539/31.05.2022 și 

2540/31.05.2022 ale Facultății de Mecanică privind premierea studenților și cadrelor didactice 

coordonatoare care au participat și au luat premii la concursuri naţionale (Romanian Time Attack 

Challenge și Grafică Inginerească cu AutoCAD), în conformitate cu Metodologia privind 

acordarea unor recompense cadrelor didactice şi studenților cu rezultate deosebite în cadrul 

concursurilor studențești. 

 

Art. 16. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 577/23.05.2022 privind întreruperea 

studiilor în anul 2021/2022 din motive medicale, pentru un student de la Facultatea de Inginerie 




