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HOTĂRÂREA 
 nr. 32 din 27.11.2019 

 
 

Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 
27.11.2019, 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 Facultății de Litere privind cuantumul taxei de participare la 
Colocviul Internaţional Receptarea Antichităţii greco-latine în culturile europene, ediţia a XI- a, 
cu tema Sub semnul legii, din data de 29 mai 2020. Propunerea va fi înaintată Senatului 
universitar. 

 
Art. 2. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 1195/21.11.2019 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 3 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 Facultății de Științe privind perioada de susţinere a 

examenelor de absolvire, precum și comisiile pentru examenul de absolvire la cursurile de 
Conversie Profesională, de la specializările Matematică, Informatică şi Ştiinţe pentru anul 2020. 
Propunerile vor fi înaintate Senatului universitar. 

 
Art. 4. Se aprobă solicitarea Facultății de Litere privind modificarea foii matricole a unui 

absolvent din promoţia 2002-2005, deoarece denumirea specializării este „Institutori - 
învăţământ primar (Râmnicu Vâlcea)” și nu „Institutori primari” cum a fost eliberată. 

 
Art. 5. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 1321/26.11.2019 privind 

acordarea unui împrumut, din fondul centralizat, veniturile proprii ale Universităţii din Craiova, 
necesar plăţii contribuţiilor sociale aferente lunii noiembrie 2019, pentru proiectul „Creşterea 
calităţii programelor de studii universitare prin formarea resursei umane şi promovarea culturii 
antreprenoriale în rândul studenţilor - ProForm”. Împrumutul solicitat va fi rambursat la 
momentul încasării cererii de rambursare nr. 2. 
 

Art. 6. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 448/19.11.2019 privind scoaterea 
la concurs a unui post de asistent de cercetare la INCESA, pe perioadă determinată, în domeniul 
Științe Umaniste și Teologie. 
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