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HOTĂRÂREA 
 nr. 31 din 20.11.2019 

 
 

Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 
20.11.2019, 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 Asociaţiei Studenţilor Basarabeni din Craiova privind 

organizarea unei deplasări la Alba Iulia, în data de 1 decembrie 2019, cu autocarul universității 
pentru 50 de studenți. 

 
Art. 2. Se aprobă solicitarea Facultății de Automatică, Calculatoare şi Electronică privind 

premierea unor studenți participanți la „Zilele Educaţiei Mecatronice”, ediția a XI-a, manifestare 
organizată de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și la  Competiţia Naţională „Să cunoaştem 
Mecatronica şi Robotica”, ediția a IV-a, conform „Metodologiei privind acordarea unor 
recompense cadrelor didactice şi studenţilor cu rezultate deosebite în cadrul concursurilor 
studenţeşti”. 

 
Art. 3. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 1262/15.11.2019, de la 

Prorectoratul Fonduri Europene și Informatizare, privind demararea procedurii de selecție prin 
concurs a unui post de expert pe termen lung, membrii comisiei de selecţie, membrii comisiei de 
contestații și calendarul de desfășurare a concursului pentru proiectul „Universitatea 
Antreprenorială - sistem de educaţie superioară şi de formare pentru piaţa muncii din România 
prin acordarea de burse pentru doctoranzi şi cercetători postdoctorat și implementarea de 
programe de formare antreprenorială inovative”. 

 
Art. 4. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 9476/19.11.2019 privind 

restituirea unei diferențe din cuantumul taxei de studiu deoarece a fost plătită eronat.  
 

Art. 5. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 281/20.09.2019 privind acordarea 
unui împrumut din fondul de cercetare centralizat al universității pentru cheltuieli de 
management aferente lunilor mai și iunie 2019 pentru proiectul „Tehnologii emergente pentru 
valorificarea industrial a structurilor 2D (grafenice si nongrafenice)”. Suma împrumutată va fi 
restituită la încasarea cheltuielior indirecte (regie) cu menţiunea că responsabilul de proiect nu va 
retrage 15% din regie. 
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