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HOTĂRÂREA 

nr. 23 din 08.09.2021 
 

 
 

Consiliul  de  Administrație  al  Universității  din  Craiova,  în  ședința  din  data  de 

08.09.2021, în conformitate cu prevederile  art. 66 din Carta Universității și prevederile art. 213 

alin. 13 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1.          Se admite cererea cu numărul de înregistrare 680/03.09.2021 privind menținerea 

calității de titular, pentru un cadru didactic de la Facultatea de Mecanică, pentru anul universitar 

2021-2022, 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. 2.          Se aprobă  solicitarea  Facultății  de  Mecanică privind  taxele pentru  Conferinţa 

Internaţională de Inginerie Mecanică „International Conference on Mechanical Engineering - I 

CO ME 2021”: 

- taxele de participare în  valoare de 100 Euro  pentru fiecare autor principal la prima 

lucrare, respectiv 50 Euro pentru a doua lucrare a aceluiași autor (ca autor principal); 

-    taxa pentru cei ce doresc să asiste la lucrările conferinţei în cuantum valoric de 50 Euro. 

Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 
Art. 3.          Se aprobă propunerea Facultății de Mecanică privind acordarea titlului de Doctor 

Honoris Causa al Universităţii din Craiova, distinsului prof. univ. dr. ing. Cornel STAN de la 

Universitatea  Saxoniei  de  Vest  din  Zwickau  -  Germania,  pentru  activităţile  de  excepţie 

întreprinse în sprijinul instituţiei noastre de învăţământ superior, de-a lungul timpului, şi pentru 

perspectivele de colaborare, în  beneficiul comunităţii academice.  Propunerea va fi înaintată 

Senatului universitar. 

 
Art. 4.          Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 686/03.09.2021 de la Facultatea 

de Mecanică privind cadrele didactice asociate care vor efectua activităţi didactice în regim de 

plata cu ora în anul universitar 2021-2022. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 
Art. 5.          Se  aprobă  solicitările  Facultății  de  Mecanică  cu  numerele  de  înregistrare 

692/06.09.2021, 691/06.09.2021 și 690/06.09.2021 privind premierea studenților care au luat 

locurile I, II, III și mențiuni la colocvii internaționale și naţionale studenţeşti în anul universitar 

2020-2021,  în  conformitate  cu  Metodologia  privind  acordarea  unor  recompense  cadrelor 

didactice şi studenţilor cu rezultate deosebite în cadrul concursurilor studenţeşti. 
 

 

Art. 6.          Se aprobă solicitarea Facultății de Horticultură privind taxele de participare la 

Simpozionul Ştiinţific Internaţional Horticultură, Alimentaţie, Mediu, organizat în perioada 28 - 

29 octombrie 2021. Acestea vor fi în cuantum de 300 lei pentru participanţii din România, 
 

 

Hotărârea nr. 23  din  08.09.2021                                                                                                  1 

http://www.ucv.ro/
mailto:rectorat@central.ucv.ro


 


