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HOTĂRÂREA 
 nr. 9 din 4.03.2020 

 
 

Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 
4.03.2020, 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 scoaterea la concurs a posturilor didactice şi de cercetare pe perioadă 

nedeterminată, în semestrul al II-lea al anului universitar 2019-2020, conform propunerilor 
facultăților și departamentelor. Acestea urmează să fie publicate în Monitorul Oficial al 
României. 
 

Art. 2. Se aprobă solicitarea Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor privind 
calendarul alegerilor pentru completarea locului vacant - cadru didactic, în Consiliul facultăţii 
şi subcomisia electorală.  

 
Art. 3. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 1306/03.03.2020 privind 

eliberarea din funcţia de Decan al Facultății de Drept începând cu data de 5 martie 2020. 
 

Art. 4. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 1303/03.03.2020 privind 
aprobarea cererii de demisie din motive personale, începând cu data de 05.03.2020, pentru un 
asistent de cercetare, la Universitatea din Craiova în cadrul Proiectului 12 PCCDI/2018. 
 

Art. 5. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 1315/03.03.2020 privind  
prelungirea contractului de muncă pe perioadă determinată, începând cu 28 martie 2020, pentru 
o angajată de la Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră al Universității din Craiova. 

 
Art. 6. Se aprobă solicitarea Departamentului de Relații Internaționale cu numărul de 

înregistrare  101/DRI/04.03.2020 privind cazarea în una din camerele Căminului nr. 10 a unui 
cadru didactic venit într-un stagiu de specializare la Universitatea din Craiova, Facultatea de 
Economie şi Administrarea Afacerilor, în cadrul acordului de cooperare interinstituţională 
dintre Universitatea din Craiova, România şi Universitatea Constantine 3, Algeria, în perioada 
20.03.2020 - 19.04.2020. 

 
Art. 7. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 1315/03.03.2020 privind 

acordarea unui împrumut, din linia de credit a Universităţii din Craiova, necesar plăţii salariilor 
restante din perioada noiembrie 2019 - ianuarie 2020, precum şi cheltuielilor salariale aferente 
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lunii februarie 2020 pentru proiectul  „Creşterea calităţii programelor de studii universitare prin 
formarea resursei umane şi promovarea culturii antreprenoriale în rândul studenţilor - 
ProForm”. Împrumutul solicitat va fi rambursat Universităţii din Craiova la momentul încasării 
cererii de rambursare nr. 3. 

 
Art. 8. Se aprobă solicitările Facultății de Litere cu numerele de înregistrare 

475/04.03.2020  și 476/04.03.2020 privind cazarea în căminul nr. 14 al Universităţii din 
Craiova, în perioada 9-11 aprilie 2020, a participanţilor la Sesiunea anuală de referate şi 
comunicări ştiinţifice studenţeşti a Facultăţii de Litere, Beyond Language, Craiova: 20 de 
studenţi și 4 cadre didactice. 

 
Art. 9. Se aprobă solicitarea Facultății de Horticultură cu numărul de înregistrare 

93/04.03.2020 privind transportul, cazarea şi masa pentru un număr de 54 studenţi şi 2 cadre 
didactice pentru anul I şi 34 studenţi şi 2 cadre didactice pentru anul II care vor desfăşura 
practica biologică de teren la specializarea Biologie, în perioada 22.06.2020 - 05.07.2020, la 
Cabana Rânca-Lac şi la Grădina Botanică Montană. 

 
Art. 10. Se aprobă solicitarea Facultății de Agronomie cu numărul de înregistrare 

1365/04.03.2020 privind transportul, cazarea şi masa pentru 30 de studenţi din anul al III-lea 
(Montanologie şi Silvicultură - zi) care vor efectua practica de specialitate în zona montană, la 
Centrul Experimental Rânca, în perioada 15-19 iunie 2020. 

 
Art. 11. Se aprobă încheierea unui Contract de parteneriat între Institutul de Cercetări 

Socio-Umane C.S. Nicolăescu-Plopșor al Academiei Române din Craiova și Universitatea din 
Craiova. 

 
Art. 12. Se aprobă solicitarea Facultății de Litere cu numărul de înregistrare 

473/04.03.2020 privind acordarea (în data de 25. 05. 2020) a titlului de Doctor Honoris Causa 
domnului prof. univ. dr. Alexandru GAFTON, profesor la Universitatea "Alexandru Ioan 
Cuza” din Iaşi. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 
Art. 13. Se aprobă solicitarea Direcției Patrimoniu și Investiții privind scutirea de la plata 

taxei de cămin pentru un student de la Facultatea de Agronomie, conform Art. 27, literele m) și 
n) din „Regulamentul privind organizarea și funcționarea căminelor și cantinelor studențești”. 

 
Art. 14. Se aprobă încheierea unui Memorandum de cooperare și mobilități academice 

între Georgia Southern University Statesboro, Georgia, United States și Universitatea din 
Craiova, Craiova, România. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 
 

Art. 15. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 397/12.02.2020 privind 
restituirea taxei de înscriere şi înmatriculare și a taxei de școlarizare pentru un program de 
studii postuniversitare de formare și dezvoltare  profesională continuă de la Facultatea de 
Economie și Administrarea Afacerilor. 

 
Art. 16. Se aprobă solicitarea AIESEC cu numărul de înregistrare 192/03.03.2020 

privind utilizarea locurilor de cazare disponibile în căminele nr. 10 și nr. 12, din cadrul 
campusului Universităţii din Craiova pentru perioada 4 iulie 2020 - 29 august 2020. 

 
Art. 17. Se aprobă Facultății de Horticultură cu numărul de înregistrare 1282/02.03.2020 

privind  deplasarea cu autocarul Universităţii din Craiova, în data 22 mai 2020 pe ruta Craiova 
- Grădinari şi retur, pentru studenţii de la specializările de Horticultura, Peisagistică, conform 
programului de pregătire profesională. 

 






