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HOTĂRÂREA 
 nr. 10 din 09.03.2020 

 
 

Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 
09.03.2020, 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 ca perioada de auto-izolare la domiciliu să se prelungească cu încă 14 

zile, adică 28 de zile  de la intrarea în țară, pentru studenți, personalul didactic și nedidactic 
revenit  în România din zonele cu risc. 

 
Art. 2. Se aprobă ca activitățile neefectuate în perioadele de auto-izolare să fie 

recuperate după un program aprobat de Consiliul de Administrație al Universității din Craiova. 
 

Art. 3. Se aprobă suspendarea deplasările externe până la 31.03.2020. Situațiile speciale 
vor fi analizate de către  Consiliul de Administrație al Universității din Craiova.  

 
Art. 4. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 1412/06.03.2020 privind susţinerea 

examenului de licenţă în cadrul Universității Babeș Bolyai din Cluj-Napoca, Facultatea de 
Teologie Ortodoxă, pentru un absolvent al Universității din Craiova, Facultatea de Teologie 
Ortodoxă, studii universitare de licență, specializarea Teologie Pastorală, promoția 2013. 
Propunerea va fi înaintată Senatului universitar.  
 

Art. 5. Se aprobă solicitarea Facultății de Litere privind asigurarea cazării stagiarului de 
limba franceză de la Departamentul de Limbi romanice şi clasice, în perioada 8 martie - 8 iulie 
2020, la Căminul nr. 14. Cheltuieli pentru cazare vor fi suportate din Fondurile Facultăţii de 
Litere. 

 
Art. 6. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 1446/09.03.2020 privind demisia 

unui cadru didactic asociat, de la Facultatea de Ştiinţe, Departamentul de Informatică, începând 
cu data de 07 aprilie 2020. 

 
Art. 7. Se aprobă demararea procedurii pentru scoaterea la concurs a trei  posturi de 

îngrijitori și a unui post de fochist. 
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