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HOTĂRÂREA 
 nr. 25 din 02.09.2020 

                                                     
 

Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, în şedinţa din data de 
02.09.2020, 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 Mecanică privind cuantumul taxelor pentru 
conferinţa ştiinţifică, ediţia numărul șase, „International Conference ADVANCES IN 
ENGINEERING & MANAGEMENT”, în funcţie de modul de desfăşurare, on-line sau normal 
(face to face):  

- Taxa de participare 50 Euro pentru fiecare autor principal la prima lucrare sau 25 Euro 
pentru a doua lucrare a aceluiaşi autor (ca autor principal) pentru modul de desfăşurare 
on-line, respectiv 100 euro pentru modul de desfăşurare normal (face to face) sau 25 Euro 
pentru a doua lucrare a aceluiaşi autor (ca autor principal). 

- Taxa pentru cei ce doresc să asiste la lucrările conferinţei: 30 Euro. 
Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 
Art. 2. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 3938/01.09.2020 privind susținerea 

examenului de diplomă la Facultatea de Mecanică, pentru un absolvent al Universității din 
Craiova, Facultatea de Electrotehnică, specializarea Inginerie Economică în domeniul Electric și 
Energetic, promoția 2008.  

 
Art. 3. Se aprobă componența comisiei de constatare a alimentelor expirate la cantina 

Cămin 14, cantina Rectorat și Casa Universitarilor.  
 
Art. 4. Se aprobă solicitarea Stațiunii Didactice Banu Mărăcine cu numărul de 

înregistrare 3963/01.09.2020 privind evaluarea calităţii şi stabilirea preţurilor de valorificare ale 
produselor obţinute din producţia proprie. 

 
Art. 5. Se aprobă solicitarea Prorectoratului Fonduri Europene și Informatizare cu 

numărul de înregistrare 371/02.09.2020 privind demararea procedurii de selecție prin concurs a 
posturilor de: Expert activități tranziție de la școala la viața activă (4 posturi), Coordonator 
activități practică medicină (1 post), Coordonator activități practică farmacie (1 post), 
Coordonator activități practică Litere – Științe - Teologie (1 post), Coordonator activități 
tranziție de la școală la viața activă(1 post), Expert Responsabil selecție și implicare grup țintă (1 
post), Expert consiliere și orientare în carieră (1 post), Expert consultant rețea parteneriate (2 
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posturi) și Expert coordonator de practica și integrare pe piața muncii (17 posturi), membrii 
comisiei de selecţie, membrii comisiei de contestații și calendarul de desfășurare a concursului 
pentru proiectul „ Stagii de practica inovative si interdisciplinare ”. 

 
Art. 6. Se aprobă solicitarea Prorectoratului Fonduri Europene și Informatizare cu 

numărul de înregistrare 372/02.09.2020 privind demararea procedurii de selecție prin concurs a 
26 de posturi de experți, membrii comisiei de selecţie, membrii comisiei de contestații și 
calendarul de desfășurare a concursului pentru proiectul „Educație și competențe prin stagii de 
practică pentru studenți din domeniul drept și administrație publică”. 
 

Art. 7. Se aprobă solicitarea Prorectoratului Fonduri Europene și Informatizare cu 
numărul de înregistrare 373/02.09.2020 privind demararea procedurii de selecție prin concurs a 
14 posturi  de experți, membrii comisiei de selecţie, membrii comisiei de contestații și calendarul 
de desfășurare a concursului pentru proiectul „Sprijin la început de cariera pentru studenții 
Universității din Craiova”. 
 

Art. 8. Se aprobă calendarul de desfășurare a concursului public pentru selectarea 
decanilor și numirea prodecanilor. Acesta va fi înaintat spre aprobare Senatului universitar.  

 
 

Perioada Activitatea 

14 - 15.09.2020   Depunerea candidaturilor pentru funcţia de decan;  

        16.09.2020 Avizul de legalitate emis de Biroul Juridic; 

17 - 21.09.2020 Vot consultativ, avizarea în Consiliul Facultății, desemnarea membrilor 
din partea fiecărei facultăţi şi trimiterea dosarelor către comisia de 
concurs; 

22 - 23.09.2020 Concursurile de selecţie decani; 

       24.09.2020 Avizarea în Senat a noilor decani aleşi; 

      25.09.2020 Numirea prodecanilor. 

Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 
 
Art. 9. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 3665/13.07.2020 privind restituirea 

unei sume achitate eronat în contul Universității din Craiova reprezentând taxă de școlarizare la 
Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova. 

 
Art. 10. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 3940/01.09.2020 privind restituirea 

unei sume achitate eronat în contul Universității din Craiova reprezentând taxă pentru susţinerea 
unui examen restant. 
 

Art. 11. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 3913/01.09.2020 privind eliberarea 
unui duplicat pentru o diplomă de doctor-medic. 

 
Art. 12. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 3914/01.09.2020 privind eliberarea 

unui duplicat pentru o diplomă de licență. 
 

Art. 13. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 3944/02.09.2020 privind eliberarea 
unui alt supliment, anexă la  diploma de licență deoarece suplimentul eliberat a fost pierdut. 

 
Art. 14. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 3915/01.09.2020 privind eliberarea 

unei alte foi matricole, anexă la  diploma de licență deoarece foaia matricolă eliberată a fost 
pierdută. 
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