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HOTĂRÂREA 
 nr. 6 din 07.03.2018 

 
 

Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 
07.03.2018, 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. Se aprobă solicitarea Facultății de Litere privind taxele de participare la Colocviul 

Internaţional Receptarea Antichităţii Greco - Latine în culturile europene, ediţia a X-a 
aniversară, în 26 mai 2018, astfel: 175 lei, pentru participanţii din ţară, respectiv, 40 euro, pentru 
participanţii din străinătate. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

Art. 2. Se aprobă scoaterea la concurs a posturilor didactice pe perioadă nedeterminată, 
pentru semestrul al doilea, anul universitar 2017-2018, pentru a fi publicate în Monitorul Oficial 
al României, cu excepția postului de asistent universitar de la Facultatea de Științe Sociale care 
va fi discutat în ședința Consiliului Facultății de vineri, 9 martie a.c.  

Art. 3. Se aprobă scoaterea la concurs a posturilor pentru personalul didactic auxiliar,  pe 
perioadă nedeterminată, conform solicitării Direcției Generale Administrative.  

Art. 4. Se aprobă solicitarea Facultății de Litere privind cazarea în căminele universităţii 
a unui număr de 16 studenţi (3 nopţi cazare) care vor participa în perioada 8-12 mai 2018 la 
Atelierele studenţeşti de traducere (franceză, engleză), manifestare organizată de Universitatea 
din Craiova pentru celebrarea celor 20 de ani de la înfiinţarea secţiei de Traducere - Interpretare.  

Art. 5. Se aprobă solicitarea Facultății de Litere privind cazarea în căminele universităţii 
din Craiova a unui număr de 10 studenţi, pentru 2 nopţi, în perioada 9- 10 mai 2018 care 
participă la Student Competition. American Studies, ediţia a X-a. 

Art. 6. Se aprobă solicitarea Direcției Generale Administrative cu numărul de înregistrare  
1397/05.03.2018 privind constituirea unei comisii de cercetare disciplinară prealabilă. 

Art. 7. Se aprobă solicitarea Facultăţii de Drept privind acceptarea contractului de 
proiectare nr. 1 din 26 februarie 2018, pentru proiectul „CONSOLIDARE, REABILITARE, 
MODERNIZARE, EXTINDERE, ECHIPARE SPAŢII PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, 
CERCETARE ŞI ACTIVITĂŢI CONEXE, CRAIOVA, CALEA BUCUREŞTI, NR. 107 G”, 
beneficiar Universitatea din Craiova. 
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