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HOTĂRÂREA 
 nr. 35 din 18.12.2019 

 
 

Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 
18.12.2019, 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 Inginerie Electrică privind schimbarea unui 
membru din  comisia de licență la specializarea Inginerie electrică şi calculatoare - ingineri, 
învăţământ cu frecvenţă. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 
 

Art. 2. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 2754/28.11.2019 privind continuarea 
activității didactice după pensionare, până la sfârșitul anului universitar 2019-2020, cu statut de 
cadru didactic asociat, în baza unui contract de muncă cu normă de 8 ore pe zi, conform Art.3 
din Metodologia de aprobare a solicitării de continuare a activităţii didactice şi/sau de cercetare. 
 

Art. 3. Se aprobă solicitarea Staţiunii de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultură 
Vâlcea privind distrugerea unei cantităţii de meri și pruni, conform Procesului verbal nr. 
731/03.12.2019 şi scăderea acestora din evidenţele contabile ale S.C.D.P. - Vâlcea. 

 
Art. 4. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 1391/17.12.2019, de la 

Prorectoratul Fonduri Europene și Informatizare, privind demararea procedurii de selecție prin 
concurs pentru posturile Expert 1 formare cursuri în domeniul IT, Expert 2 formare cursuri în 
domeniul IT, Expert 3 formare cursuri în domeniul IT, Expert 4 formare cursuri în domeniul IT, 
membrii comisiei de selecţie, membrii comisiei de contestații și calendarul de desfășurare a 
concursului pentru proiectul „Profesori buni pentru copii fericiţi”. 

 
Art. 5. Se aprobă solicitarea Departamentului de Relații Internaționale privind cazarea 

într- una din camerele Căminului nr. 8 a unui cadru didactic de la Universitatea Constantine 3, 
Algeria, care participă la un stagiu de specializare la Universitatea din Craiova, Facultatea de 
Economie şi Administrarea Afacerilor, în cadrul acordului de cooperare interinstituţională dintre 
cele două universități. 
 

Art. 6. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 10125/17.12.2019 privind 
restituirea contravalorii taxei de cămin pentru lunile octombrie și noiembrie, deoarece a fost 
achitată eronat, studenta beneficiind de gratuitate, conform Regulamentului privind organizarea 
şi funcţionarea căminelor şi cantinelor studenţeşti. 
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