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HOTĂRÂREA 
 nr. 25 din 25.10.2017 

 
 

Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 
25.10.2017, 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 urmare a Procesului –verbal încheiat de Comisia de inventariere,  

propunerea de scădere a preţului de vânzare pentru producţia pe stoc rămasă nevândută din 
sezonul anterior, pentru un număr de 27182 meri la valoare de 8 lei/bucata, inclusiv TVA-ul.  

 
Art. 2. Se aprobă, ca urmare a Procesului –verbal încheiat de Comisie de inventariere, 

propunerea distrugerii unui stoc (din anii anteriori) de 30.294 de meri și 507 de pruni, 
material pomicol care nu mai poate fi comercializat sau plantat. 

 
Art. 3. Se aprobă Regulamentul privind organizarea și desfășurarea practicii 

pedagogice și Procedura de organizare și desfășurare a activităților de practică pedagogică, 
la propunerea Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic. Acestea vor fi 
înaintate Senatului universitar. 
 

Art. 4. Se aprobă solicitarea Facultății de Litere pentru încadrarea unui cadru didactic 
asociat la Departamentul de Comunicare,  Jurnalism și Științe ale Educației. Propunerea va fi 
înaintată Senatului universitar. 
 

Art. 5. Se aprobă solicitarea Convenţiei Organizaţiilor Studenţeşti din Craiova pentru 
reducerea cuantumului taxei de cămin cu  30 de lei pentru studenţii cazaţi în căminele 
studenţeşti nr. 11 şi nr. 13. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 
 

Art. 6. Se aprobă numirea unei comisii care să analizeze solicitarea cu numărul de 
înregistrare 7639/24.10.2017. 

Art. 7. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 7629/24.10.2017. 

Art. 8. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 7596/23.10.2017 privind  
restituirea sumei în cuantum de 500 lei, reprezentând prima tranșă din taxa de școlarizare, 
deoarece în urma eliberării unui loc la buget, studentul a fost redistribuit la aceeași 
specializare, forma de învățământ cu frecvență, buget. 
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