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HOTĂRÂREA 
 nr. 8 din 27.02.2020 

 
 

Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 
27.02.2020, 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 respinge cererea  cu numărul de înregistrare 1093/24.02.2020 depusă de către 

președintele Sindicatului Solidaritatea Universitară ca fiind nefondată, cu unanimitate de voturi. 
 
Art. 2. Se aprobă solicitarea Facultății de Litere privind modificarea calendarului pentru 

concursul de admitere la studii universitare de licenţă, specializările Pedagogia învățământului 
primar și preșcolar şi Pedagogia învățământului primar și preșcolar la Drobeta Turnu 
Severin, având în vedere că din comisiile de admitere pentru licenţă şi cele pentru masterat 
(Craiova şi Drobeta-Turnu Severin) fac parte aceeaşi membri, iar examenele sunt programate în 
aceeaşi zi:  

 înscrierea candidaţilor 13-17 iulie 2020;  
 Proba eliminatorie - interviu se va desfăşura pe data de 18.07.2020.  

Propunerea va fi înaintată Senatului universitar.  
 

Art. 3. Se aprobă solicitarea Staţiunii de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultură 
Vâlcea privind acordarea unui împrumut din fondul centralizat al universității care să acopere 
cheltuielile cu utilitățile și alte cheltuieli materiale, prestări servicii neprevăzute, pentru luna 
martie 2020. Împrumutul va fi restituit cel mai târziu în toamna anului 2020. 

 
Art. 4. Se aprobă solicitarea Stațiunii Didactice Banu Mărăcine privind acordarea unui 

împrumut din fondul centralizat al universității care să acopere cheltuielile cu utilitățile (energie 
electrică, gaze naturale) și salarii, pentru luna martie 2020. Împrumutul va fi restituit în 
decursul anului 2020. 

 
Art. 5. Se aprobă solicitarea Staţiunii de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultură 

Vâlcea privind micșorarea prețurilor pentru materialul săditor pomicol. 
 

Art. 6. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 791/25.02.2020 privind 
prelungirea cu 12 luni a contractului de închiriere nr. 07/10.03.2014. 
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