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HOTĂRÂREA 

 nr. 23 din 07.09.2022 

                                                     

 

 

Consiliul de Administrație al Universității din Craiova, în ședința din data de 07.09.2022, 

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 structura cadru pentru anul universitar 2022/2023, pentru studii 

universitare de licență și master. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 2. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 4587/31.08.2022 privind acordarea 

unui ajutor de deces, conform Art. 73 alin.(3) din Contractul Colectiv de Muncă al Universității 

din Craiova. 

 

Art. 3. Se aprobă încheierea unui acord de cooperare academică  între Universitatea din 

Craiova (Craiova, România) și Metropolitan Tirana University (Tirana, Albania). Propunerea va 

fi înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 4. Se aprobă încheierea unui protocol de colaborare între Universitatea din Craiova și 

Liceul Tehnologic „Domnul Tudor” din Drobeta Turnu Severin având ca scop desfasurarea 

activităţii de cazare pentru un număr de 30 (treizeci) de studenți de la Universitatea din Craiova - 

Centrul Universitar Drobeta Turnu Severin, în căminul liceului. 

 

Art. 5. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 604/06.09.2022 privind necesitatea 

demarării procedurii de selecție prin concurs a următoarelor posturi Coordonator IVAP, Expert 

IVAP, Expert 1 formare antreprenoriala, Expert 2 formare antreprenoriala, Expert grup țintă, 

Manager financiar, Contabil;  comisia de concurs, comisia de contestații și calendarul concursului 

pentru implementarea proiectului „HEInnovaSport - Building innovation capacity and fostering 

entrepreneurship in sports science higher education institutions”. 

 

Art. 6. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 4754/06.09.2022 privind stabilirea 

prețului pentru a comercializa masă verde porumb și castane comestibile. 

 

Art. 7. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 4755/06.09.2022 privind acordarea 

unui împrumut din venituri proprii, fond centralizat, pentru aprovizionarea cu materiale 
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