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HOTĂRÂREA 
 nr. 11 din 12.03.2020 

 
 

Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 
12.03.2020, 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 modificarea Regulamentului de înfiinţare, organizare şi funcţionare a 

Centrului de Resurse și Asistenţă în Învăţare şi Formare (CRAIF). Propunerea va fi înaintată 
Senatului universitar. 

 
Art. 2. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 562/10.03.2020, de la Facultatea 

de Automatică, Calculatoare și Electronică privind acordarea din venituri proprii, a unei burse 
sociale pentru un student bolnav, al cărui diagnostic nu se încadrează în bolile prevăzute în art. 
10 alin. (2) lit. b din Regulamentul privind acordarea burselor şi a altor forme de sprijin 
material pentru studenţi. 

 
Art. 3. Se aprobă solicitarea Facultății de Științe privind perioada de susţinere a 

examenelor de absolvire și comisiile pentru examenul de absolvire pentru cursurile de 
Conversie Profesională cu 4 semestre, de la specializările Matematică, Informatică şi Ştiinţe 
pentru anul 2020. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 
Art. 4. Se aprobă solicitarea Departamentului de Relații Internaționale privind achitarea 

taxei de afiliere pentru anul 2020 a Universităţii din Craiova la Danube Rectors’ Conference 
(DRC). 

 
Art. 5. Se aprobă demararea procedurii privind scoaterea la concurs a unui post de 

analist-programator pe perioadă nedeterminată în cadrul Serviciului de Informatică şi 
Comunicaţii, având în vedere gradul ridicat de încărcare cu sarcini al programatorilor, precum 
şi creşterea în număr şi complexitate a aplicaţiilor gestionate. 

 
Art. 6. Se aprobă modificarea Cartei Universităţii din Craiova, în temeiul art. 73 lit. d, 

art. 62 lit. b și art. 187 din Carta Universității din Craiova, deoarece se desființează postul de 
Prorector 7 responsabil cu Patrimoniul agricol, care coordonează Staţiunea Didactică Banu 
Mărăcine, Staţiunea de Cercetare - Dezvoltare Agricolă Caracal şi Staţiunea de Cercetare - 
Dezvoltare pentru Pomicultură Vâlcea, conform anexei. Propunerea va fi înaintată Senatului 
universitar. 
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