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HOTĂRÂREA 

 nr. 3 din 9.02.2022 

                                                     

 

Consiliul de Administrație al Universității din Craiova, în ședința din data de 9.02.2022, 

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 Raportul privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 

al Universităţii din Craiova. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 2. Se aprobă componența comisiei de admitere pentru studenții străini în anul 

universitar 2022/2023. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 3. Se aprobă calendarul concursului de admitere pentru studii universitare de licență și 

master, sesiunea iulie 2022 și sesiunea septembrie 2022. Propunerea va fi înaintată Senatului 

universitar. 

 

Art. 4. Se aprobă taxele de școlarizare pentru anul universitar 2022-2023 pentru ciclurile 

de studii universitare de licență, master și doctorat. Propunerea va fi înaintată Senatului 

universitar. 

 

Art. 5. Se aprobă  solicitarea  cu numărul de înregistrare 66/07.02.2022 de la Prorectoratul 

Cercetare științifică și relații cu mediul economic privind stabilirea cotei de regie pentru 

contractele de cercetare din anul 2022: 

 Cota de regie ce se va aplica pentru proiectele de cercetare aprobate în anul 2022 va fi de 

15% din cheltuielile directe prevăzute prin contract. Fac excepţie proiectele obţinute în 

competiţii naţionale sau internaţionale pentru care normele prevăzute în regulamentele 

competiţiilor stabilesc un alt procent. 

 În cazuri speciale legate de eligibilitatea unor cheltuieli, asigurarea unor finanţări 

suplimentare etc. şi în baza unei solicitări a directorului de proiect, cota de regie poate să 

fie stabilită la o valoare ce depăşeşte procentul de 15% din cheltuielile directe. 

 Directorii de proiect pot solicita conducerii universităţii utilizarea în folosul proiectului a 

unei sume în limita unui procent de 15% din sumele efectiv virate către instituţie sub 

formă de regie. 

Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 
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Art. 6. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 679/04.02.2022 privind 

prelungirea cu un 12 luni a contractului de închiriere nr.23/05.01.2021. 

 

Art. 7. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 734/08.02.2021 privind acordarea 

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

din Craiova. 

 

Art. 8. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 735/08.02.2021 privind acordarea 

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

din Craiova. 

 

Art. 9. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 54/27.01.2022 privind acordarea 

unui împrumut de la fondul centralizat pentru plata contribuțiilor pentru luna ianuarie, pentru 

proiectul „Competence based education and training for inland navigation” finanțat prin 

ERASMUS +. 

 

Art. 10. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 740/08.02.2021 privind 

prelungirea cu 12 luni a contractului de comodat nr. 1246/27.02.2020. 

 

Art. 11. Se aprobă adresa cu numărul de înregistrare 66/07.02.2022 de la Prorectoratul 

Management Economic și financiar și probleme sociale ale studenților cu cereri prin care se 

solicită restituiri de taxe. 

 

Art. 12. Se aprobă cererile cu numerele de înregistrare 772/09.02.2021 și 773/09.02.2021  

privind susținerea examenului de finalizare studii de licență, specializarea Ingineria în Protecția 

Mediului în Industrie, la aceeași specializare acreditată de la Facultățile de Mecanică sau 

Horticultură, în sesiunile iulie sau septembrie 2022, pentru doi absolvenți ai acestei specializări 

intrată în lichidare la Facultatea de Inginerie Electrică.  

 

Art. 13. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 10/09.02.2022 privind acordarea 

unui împrumut din fondul de cercetare centralizat pentru plata contribuțiilor aferente drepturilor 

salariale ale membrilor echipei de cercetare din luna ianuarie 2022, pentru proiectele PED nr. 

499/2020 și PED nr. 546/2020. 

 

Art. 14. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 9/08.02.2022 privind acordarea 

unui împrumut din fondul de cercetare centralizat pentru plata contribuţiilor aferente drepturilor 

salariale ale membrilor echipei de cercetare din lunile ianuarie-martie 2022, pentru proiectul 

„Cameră de detonaţie pulsatorie (PDC)”.  

 

Art. 15. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 163/08.02.2022 privind înlocuirea 

unui  membru din echipa proiectului „Reabilitare, reamenajare, supraetajare și extindere corp C7, 

dezafectare corpuri C8 C11 Facultatea de Educație Fizică și Sport ”. 

 

Art. 16. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 775/09.02.2022 privind trecerea pe 

cheltuiala Universității din Craiova a unei sume reprezentând cheltuieli neeligibile pentru 

proiectul „Dezvoltare prin antreprenoriat”. 

 

Art. 17. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 545/31.01.2022 privind eliberarea 
altei foi matricole anexă la diploma de licență. 

 

Art. 18. Se aprobă cererile cu numerele de înregistrare 495/27.01.2022 și 519/28.01.2022 

privind eliberarea de duplicate pentru diplome de licență. 

 




