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HOTĂRÂREA 
 nr. 9 din 30.10.2013  

 
 Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din 
data de 30.10.2013, 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 prelungirea perioadei de încasare a taxei de şcolarizare 

pentru prima tranşă în cuantum de 500 lei, până la data de 15.11.2013. 
 
Art. 2. Se aprobă componenţa Biroului Electoral al secţiilor de votare şi 

calendarul alegerilor pentru completarea locurilor vacante din Consiliul Facultăţii 
de Economie şi Administrarea Afacerilor şi Senatul Universităţii din Craiova. 

 
Art. 3. Se aprobă numirea în funcţia de director al Departamentului de 

Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu Frecvenţă Redusă (DIDFR) a domnului 
conf. univ. dr. Bălună Radu Nicolae, de la Facultatea de Economie şi 
Administrarea Afacerilor. 

 
Art. 4. Se aprobă rezultatele concursului pentru ocuparea următoarelor 

posturi vacante după cum urmează: patru posturi de administrator financiar S, din 
cadrul Direcţiei Economice, un post de administrator financiar S, din cadrul 
Direcţiei Resurse Umane şi Salarizare, două posturi de secretar S, din cadrul 
Departamentului de Relaţii Internaţionale, două posturi de secretar S, din cadrul 
Secretariat - Rectorat. 

 
Art. 5. Se aprobă asigurarea interimatului funcţiei vacante de director 

general administrativ de către doamna ec. Maria Buşe. 
 
Art. 6. Se aprobă solicitarea Centrului de Traduceri Translatio privind 

devizul de cheltuieli/pagină, reprezentând servicii de consultanţă lingvistică – 
limba engleză sau în altă limbă de circulaţie internaţională, în cuantum de 30 lei 
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brut pe pagină (2000 de caractere fără spaţii)/document de lucru pentru beneficiarii 
angajaţi ai altor centre universitare sau instituţii.  
 

Art. 7. Se aprobă propunerea de reducere cu 50% a taxei de şcolarizare în 
anul universitar 2013-2014, pentru studentul Mucioniu C. Florian Adrian de la 
Centrul Universitar Drobeta-Turnu Severin, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale. 

 
Art. 8. Se aprobă restituirea taxei de înmatriculare de la Departamentul de 

Pregătire a Personalului Didactic, pentru masteranda Lupu Delia Claudia, 
Facultatea de Agricultură şi Horticultură, anul I, specializarea Management în 
Agroturism şi Calitatea Produselor Alimentare, având în vedere faptul că s-a 
înscris la cursurile de master, altele decât domeniul de licenţă absolvit.  

 
Art. 9.  Prezenta hotărâre se afişează pe pagina de internet a Universităţii, 

astăzi, 30.10.2013. 
 
 
 

Preşedintele Consiliului de Administraţie, 
 

Prof. univ. dr. Dan Claudiu DĂNIŞOR 


