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HOTĂRÂREA 
 nr. 17 din 03.06.2020 

 
 

Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, în şedinţa din data de 
03.06.2020, 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 repartizarea pe facultăți a numărului de locuri fără plata taxelor de 

şcolarizare, dar cu bursă şi numărul de locuri fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără 
bursă/granturi de studii pentru anul I, studii universitare de licenţă, master și doctorat, finanţate 
de la bugetul de stat în anul universitar 2020-2021 pentru românii de pretutindeni cu domiciliul 
stabil în alte state (membre sau non membre UE). 
 

Art. 2. Se aprobă solicitarea Facultății de Economie şi Administrarea Afacerilor cu 
numărul de înregistrare 1190/28.05.2020 privind acordarea unui premiu conform Metodologiei 
privind acordarea unor recompense cadrelor didactice şi studenţilor cu rezultate deosebite în 
cadrul concursurilor studenţeşti, unei studente care a obţinut premiul al II-lea la Sesiunea de 
comunicări ştiinţifice studenţeşti „Economia în limbaj studenţesc”, Ediţia a V-a, desfăşurată 
Online la Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Economie şi de Administrare a 
Afacerilor, în data de 12.05.2020. 
 

Art. 3. Se admite cererea cu numărul de înregistrare 639/20.05.2020 privind menținerea 
calității de titular, pentru un cadru didactic de la Facultatea de Automatică, Calculatoare și 
Electronică,  pentru anul universitar 2020- 2021, conform Art. 9 din Metodologia de aprobare a 
solicitării de continuare a activității didactice și/sau de cercetare. Propunerea va fi înaintată 
Senatului universitar. 

 
Art. 4. Se admite cererea cu numărul de înregistrare 640/20.05.2020 privind menținerea 

calității de titular, pentru un cadru didactic de la Facultatea de Automatică, Calculatoare și 
Electronică,  pentru anul universitar 2020-2021, conform Art. 9 din Metodologia de aprobare a 
solicitării de continuare a activității didactice și/sau de cercetare. Propunerea va fi înaintată 
Senatului universitar. 

 
Art. 5. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 2258/21.05.2020 privind 

restituirea unei sume achitate eronat în contul Universității din Craiova. 
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