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HOTĂRÂREA 

 nr. 29 din 07.10.2020 

                                                     

 

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

07.10.2020, 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 completarea Art. 75 alin. 4 din Regulamentul privind activitatea 

profesională a studenților. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 

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

numărul de înregistrare 5493/05.10.2020 privind demararea procedurii de selecție prin concurs  a 

postului de consilier studenți 2, membrii comisiei de selecţie, membrii comisiei de contestații și 

calendarul de desfășurare a concursului pentru proiectul „Student antreprenor în cadrul Facultăţii 

de Agronomie”. 

 

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

numărul de înregistrare 5494/05.10.2020 privind demararea procedurii de selecție prin concurs a 

experților pe termen lung, membrii comisiei de selecţie, membrii comisiei de contestații și 

calendarul de desfășurare a concursului pentru proiectul „Student antreprenor în cadrul 

Facultăţilor de Ştiinţe şi Inginerie”. 

 

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

numărul de înregistrare 5553/06.10.2020 privind demararea procedurii de selecție prin concurs a 

unui post Expert lector 3 studenți Horticultură, membrii comisiei de selecţie, membrii comisiei 

de contestații și calendarul de desfășurare a concursului pentru proiectul „Student antreprenor în 

cadrul Facultăţilor de Economie și Administrarea Afacerilor și Horticultură”. 

 

Art. 5. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 4641/06.10.2020 privind 

scoaterea la concurs a trei posturi în cadrul Direcţiei Generale Administrative. 

 

Art. 6. Se aprobă  cererea cu numărul de înregistrare 1784/05.10.2020 privind înscrierea 

la examenul de disertație din sesiunea februarie 2021 pentru un absolvent al studiilor universitare 

de master, specializarea Sisteme electromecanice complexe, Facultatea de Inginerie Electrică, 

promoția 2011-2013. 
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