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HOTĂRÂREA 

 nr. 33 din 04.11.2020 

                                                     

 

Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, în şedinţa din data de 

04.11.2020, 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 Prorectoratului Fonduri Europene și Informatizare cu 

numărul de înregistrare 558/03.11.2020 privind demararea procedurii de selecție prin concurs a 

posturilor, comisia de concurs, comisia de contestații și calendarul pentru proiectul „Start în 

carieră prin master didactic”. 

 

Art. 2. Se aprobă solicitarea Prorectoratului Fonduri Europene și Informatizare cu 

numărul de înregistrare 559/03.11.2020 privind demararea procedurii de selecție prin concurs a 

experților pe termen lung, comisia de concurs, comisia de contestații și calendarul pentru 

proiectul „Îmbunătățirea diagnosticului în cancer pentru endoscopia flexibilă prin utilizarea 

roboticii medicale și a inteligentei artificiale”. 

 

Art. 3. Se aprobă solicitarea Prorectoratului Fonduri Europene și Informatizare cu 

numărul de înregistrare 560/03.11.2020 privind demararea procedurii de selecție prin concurs a 

două posturi (Expert 4 activitati tranzitie de la scoala la viata activa, Expert achizitii), comisia de 

concurs, comisia de contestații și calendarul pentru proiectul „Stagii de practică inovative și 

interdisciplinare”. 

 

Art. 4. Se aprobă solicitarea Prorectoratului Fonduri Europene și Informatizare cu 

numărul de înregistrare 563/03.11.2020 privind demararea procedurii de selecție prin concurs a 

experților pe termen lung, comisia de concurs, comisia de contestații și calendarul pentru 

proiectul „ UB-UCv - Centru Suport pentru Proiecte CD Internaţionale pentru regiunea Oltenia”. 

 

Art. 5. Se aprobă semnarea actului constitutiv pentru Asociaţia Cluster ProECO Isverna 

având ca scop promovarea ideilor inovatoare  in cadrul antreprenorilor locali, in domeniul 

bioagriculturii, turismului ecologic si domeniile conexe, prin intermediul cooperării între diverșii 

actori din sectoarele implicate și prin intensificarea contactelor, a schimbului de informații și de 

idei, respectiv prin desfășurarea de activități comune în ce privește inovarea și spiritul 

antreprenorial.  
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