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HOTĂRÂREA 
 nr. 30 din 17.10.2018 

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

17.10.2018, 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 Automatică, Calculatoare și Electronică 

privind numirea unui nou membru în Comisia de Etică a Universității din Craiova,  doamna 
prof. univ. dr. ing. Liana STĂNESCU, în locul domnului prof. univ. dr. Eugen Petrișor 
IANCU. Propunerea va fi înaintată Senatului Universitar. 

Art. 2. Se aprobă solicitarea Facultății de Științe Sociale privind oferirea de servicii de 
cazare și masă (mic dejun) în Campusul de la Mecanică, pentru un  grup de 33 de masteranzi de 
la Universitatea Paris-Est Creteil (Franţa), care îşi vor desfăşura stagiul de practica de 
specialitate, în baza Acordului de cooperare Erasmus+. 

Art. 3. Se aprobă, ca urmare a aplicării Regulamentului 679/2016 privind protecţia 
datelor cu caracter personal:  

- Procedura operaţională de soluţionare a cererilor privind utilizarea datelor cu caracter 
personal; 

- Politica de protecţie si prelucrare a datelor cu caracter personal; 
- Acordul cadru privind protecția datelor cu caracter personal (pentru firme); 
- Act adițional privind prelucrarea datelor cu caracter personal (pentru firme). 

Propunerile vor fi înaintate Senatului Universitar. 

Art. 4. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 7920/16.10.2018 privind 
coorganizarea celei mai mari ore de educaţie financiară pentru a intra în Cartea Recordurilor în 
data de 31 octombrie 2018, cu ocazia Zilei Mondiale a Economisirii. 

 
Art. 5. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 6948/17.10.2018 privind 

participarea Universității din Craiova în organizarea şi promovarea conferinţei SuperTeach din 
data de 27 octombrie 2018. 

 
Art. 6. Se aprobă solicitarea Facultății de Horticultură privind acordarea unui împrumut 

din fondurile facultăţii finanţarea Simpozionului Ştiinţific Horticultura, Alimentaţie, Mediu 
Priorităţi şi perspective, din perioada 25-26 octombrie 2018. Suma care va fi restituită în 
momentul virării banilor de către Ministerul Cercetării şi Inovării. 
 

Art. 7. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 7907/16.10.2018 privind 
restituirea  primei tranșe din taxa de școlarizare, deoarece a fost achitată eronat. 
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