
Hotărârea nr. 21  din  11.07.2018  1 
 

 
        
          
 
 
   
      
  

 
 
 

HOTĂRÂREA 
 nr. 21 din 11.07.2018 

 
Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 

11.07.2018, în conformitate cu prevederile  art. 66 din Carta Universităţii şi prevederile art. 213 
alin. 13 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011,  

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1. Universitatea din Craiova oferă candidaților care susțin examen de admitere în anul 

universitar 2018/2019, probă scrisă  (licență, master, doctorat) cazare gratuită în Căminul 
studențesc nr.10. Cazarea se realizează în baza legitimației de concurs și a actului de identitate. 

Art. 2. Se aprobă solicitarea Facultății de Automatică, Calculatoare şi Electronică privind  
lista nominală a personalului didactic şi tehnico-administrativ care va participa la supravegherea 
candidaţilor ce vor susţine examen de admitere la această facultate. 

Art. 3. Se aprobă solicitarea Facultății de Automatică, Calculatoare și Electronică privind  
lista nominală a cadrelor didactice care vor constitui comisia tehnică de întocmire şi verificare a 
subiectelor, de întocmire a baremului, de corectură şi de rezolvare a contestaţiilor pentru concursul 
de admitere la studiile universitare de licenţă (sesiunile iulie şi septembrie 2018), domeniul 
Calculatoare şi tehnologia informaţiei, programele de studii: Calculatoare, învăţământ cu 
frecvenţă, Calculatoare (în limba engleză), învăţământ cu frecvenţă. 

Art. 4. Se aprobă solicitarea Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic 
privind avizarea Programului postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă 
COMPETENŢA ANTEPRENORIALĂ - DIMENSIUNE A DEZVOLTĂRII PROFESIONALE A 
CADRELOR DIDACTICE UNIVERSITARE (ANTREPROF). Propunerea va fi înaintată Senatului 
universitar. 

Art. 5.  Se aprobă solicitarea Facultății de Horticultură privind: 
  cazarea în unul dintre căminele universităţii a unui grup format din 45 studenţi, 2 cadre 

didactice şi 1 conducător autocar de la Facultatea de Horticultură din cadrul Universităţii de 
Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, aflaţi în excursie de studiu în 
perioada 17-19 iulie 2018 (2 nopţi)  

 asigurarea mesei la cantina universităţii. 
 

Art. 6. Se aprobă solicitarea Facultății de Litere privind taxa de școlarizare de 2.800 lei, 
pentru anul universitar 2018/2019, la specializarea Conversie profesională Limba și literatura 
engleză. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

Art. 7. Nu se aprobă  solicitarea cu numărul de înregistrare 4265/10.07.2018. 

Art. 8. Nu se aprobă  solicitarea cu numărul de înregistrare 4266/10.07.2018. 
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