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HOTĂRÂREA 
 nr. 22 din 18.07.2018 

 
 

Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 
18.07.2018, 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 Științe, Departamentul de Geografie privind  
folosirea autocarului universităţii în data de 8 septembrie 2018, pe ruta Craiova - Orşova - 
Dubova şi retur. 

Art. 2. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 4425/16.07.2018 privind 
recuperarea taxei pentru procesare dosar, deoarece a fost achitată eronat. 

Art. 3. Se aprobă solicitarea Facultății de Horticultură privind perioada de înscriere la 
Programul de conversie profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar 
Industrie Alimentară (Conversie în Industrie Alimentară I şi Conversie în Industrie 
Alimentară II): 10-18 septembrie 2018 pentru anul universitar 2018-2019. 

Art. 4. Se aprobă solicitarea Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor 
privind cuantumul  taxei de participare la Conferinţa Internaţională iCOnEc 2018, organizată 
în perioada 26 - 27.10.2018. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

Art. 5. Se aprobă solicitarea Prorectoratului Fonduri Europene și Informatizare privind 
membrii comisiei de selecție și ai comisiei de contestații, în vederea finalizării procedurii de 
selecție a partenerilor pentru proiectul „Creșterea calității învățământului superior și a 
cercetării în România prin acordarea de burse pentru doctoranzi și cercetători post-doctorat,  
pe axa POCU/380/6/13/Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar 
și non-universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de 
învățare/ cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice 
cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă 
conform SNCDI/13/Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și 
non-universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/ 
cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu 
potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă 
conform SNCDI, Cod proiect:123990”. 
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Art. 6. Se aprobă solicitarea INCESA privind prelungirea contractelor pe perioadă 
determinată pentru patru asistenţi de cercetare. 

Art. 7.  Se aprobă Raportul Comisiei de Analiză numită prin Decizia nr. 
212C/06.07.2018. 

Art. 8. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 4480/18.07.2018 privind 
recuperarea taxei pentru repetarea examenului de licență, deoarece a fost achitată eronat. 

Art. 9. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 4481/18.07.2018 privind 
recuperarea taxei de școlarizare, conform calculelor, deoarece a fost achitată eronat, deoarece 
studenta de la taxă, în urma eliberării unui loc, a trecut la buget, la aceeași specializare. 

Art. 10. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 577/12.07.2018 privind 
cazarea în Căminul studențesc nr.6, până la începutul anului universitar 2018/2019, a unui 
student care lucrează în perioada verii. 

Art. 11. Se aprobă nominalizarea domnului Aurelian Cătălin ROȘCULETE ca manager 
de proiect şi persoană de contact pentru proiectul: REABILITAREA, MODERNIZAREA SI 
ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE DIN CADRUL UNIVERSITATII DIN 
CRAIOVA -SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN CORP C1 CAMIN STUDENTESC IN 
SPATII PENTRU ACTIVITATI DIDACTICE. 

Art. 12. Se aprobă solicitarea Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor 
privind tariful de 35 Euro/ora/persoană, pentru desfășurarea cursurilor de formare SAP. 
Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

Art. 13. Prezenta hotărâre se afișează pe pagina de internet a Universității din Craiova. 

 

 

 


