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HOTĂRÂREA 
 nr. 7 din 20.02.2020 

 
 

Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 
20.02.2020, 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 validează rezultatul alegerilor pentru funcția de Rector al Universității din 

Craiova, conform Art. 33 alin.2 din Metodologia de alegere a Rectorului Universității din 
Craiova. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 
Art. 2. Se aprobă solicitarea Facultății de Agronomie privind   utilizarea autocarului 

universității pentru deplasarea studenţilor şi cadrelor didactice de la facultate în perioada 09-12 
mai 2020 pe ruta Craiova - Cluj Napoca şi retur, la Concursul Naţional Profesional Ştiinţific 
„Agronomiada”, ediţia a XXXII-a, organizat de U.S.A.M.V. Cluj Napoca. 

 
Art. 3. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 128/18.02.2020 privind 

acordarea unui împrumut din linia de credit deschisă de Universitatea din Craiova, cu destinaţia 
finanţării proiectelor, în vederea plăţii contribuţiilor aferente lunii ianuarie 2020 pentru 
proiectul „Student antreprenor în cadrul Facultăţii de Agronomie”. 
 

Art. 4. Se aprobă cererile cu numerele de înregistrare 2701/17.02.2020 și 
2702/17.02.2020 privind restituirea taxei de școlarizare deoarece solicitanții nu figurează în 
evidența studenților. 
 

Art. 5. Se aprobă cererile cu numerele de înregistrare 2695/12.02.2020 și  
2697/14.02.2020 privind restituirea taxei de școlarizare deoarece solicitanții nu a primit viză de 
studii pentru România. 

 
Art. 6. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 889/12.02.2020 privind restituirea 

taxei de examen pentru obţinerea Certificatului de Competenţă Lingvistică de Limba Engleză 
deoarece solicitantul nu s-a mai înscris la examen. 
 

Art. 7. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 525/27.01.2020 privind 
acordarea unui împrumut din fondul centralizat, aferent plăţii contribuţiilor angajator / salariat 
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