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HOTĂRÂREA 
 nr. 26 din 02.11.2017 

 
 

Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 
02.11.2017, 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 Litere, privind calendarul alegerilor la 
Departamentul de limbi romanice şi clasice (D9)  pentru funcția de director de departament:  
 02-10 noiembrie 2017 - depunerea dosarelor de candidatură la Secretariatul Facultăţii de 

Litere; 
 3-17 noiembrie 2017 - şedinţa de alegeri şi convocarea Consiliului Departamentului; 
 20 - 30 noiembrie 2017 - validarea rezultatelor alegerilor în Consiliul Facultăţii, Consiliul 

de Administraţie şi Senat. 
 

Art. 2. Se aprobă solicitarea Facultăţii de Agronomie, privind folosirea, în regim gratuit, 
a Aulei "Alexandru Buia", în data de 12 decembrie 2017, începând cu ora 1230, pentru 
evenimentul caritabil "Natura dăruieşte", ediţia a V-a. 

 
Art. 3. Se aprobă scoaterea la concurs a unui post de bibliotecar M, pe perioadă 

determinată de un an. 
 

Art. 4. Se aprobă încheierea unui Acord  bilateral de cooperare academică între 
Universitatea din Craiova şi Akademija Oxford (Jagodina, Serbia). Propunerea va fi înaintată 
Senatului universitar. 
 

Art. 5. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 7969/02.11.2017, pentru 
încheierea unui contract de comodat, având ca obiect sala 016, din cadrul Facultăţii de Științe a 
Universităţii din Craiova, ca sediu al asociaţiei non-profit ”Asociația Studenților din Facultatea 
de Științe Exacte”. 

 
Art. 6. Se aprobă solicitarea Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor privind 

sancţionarea cu avertisment pentru un student din anul al II-lea, specializarea Management, 
conform hotărârii Consiliului Facultăţii din data de 23.10.2017. 
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Art. 7. Se aprobă solicitarea Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor privind 
sancţionarea cu avertisment pentru două studente din anul al  III-lea, specializarea Finanţe şi 
Bănci (în limba engleză), conform hotărârii Consiliului Facultăţii din data de 23.10.2017. 

 
Art. 8. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 7968/02.11.2017 privind  un 

împrumut de la fondul centralizat pentru plata contribuţiilor specifice în cuantum total estimativ 
de 118.444 lei, pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2017, pentru proiectul european 
MOVE/B3/2015-224 Lot 1 "Assessment of potential of maritime and inland ports and inland 
waterways and of related policy measures, including industrial policy measures". Recuperarea 
sumelor se va face din fondurile proiectului în momentul rambursării celei de-a doua tranșe. 

 
Art. 9. Se aprobă solicitarea Departamentului de Relaţii Internaţionale privind 

desemnarea Biroului Erasmus+ ca responsabil pentru gestionarea proiectelor de mobilităţi şi de 
cooperare, finanţate prin noul Mecanism Financiar al Spaţiului Economic European 2014-2021, 
implementate la nivelul Universităţii din Craiova. 

Art. 10. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 7942/02.11.2017 privind  
amplasare unui stand in holul central al Universităţii din Craiova, vineri, 3 noiembrie 2017, cu 
scopul de a promova obiectivele unei organizaţii nonguvernamentale și de a selecta voluntari 
dintre studenți. 

Art. 11. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 6830/26.10.2017 privind  
restituirea sumei în cuantum de 500 lei, reprezentând prima tranșă din taxa de școlarizare, 
deoarece în urma eliberării unui loc la buget, studenta a fost redistribuită la aceeași specializare, 
forma de învățământ cu frecvență, buget. 

Art. 12. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 6824/26.10.2017 privind  
transferarea sumei în cuantum de 500 lei, reprezentând taxa  pentru analiza dosarului pentru 
glisare în an superior, la taxa de școlarizare, deoarece a fost achitată eronat. 

Art. 13. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 7750/26.10.2017 privind  
restituirea sumei în cuantum de 1.300 lei, reprezentând taxa de școlarizare, deoarece în urma 
eliberării unui loc la buget, studenta a fost redistribuită la aceeași specializare, forma de 
învățământ cu frecvență, buget. 

Art. 14. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 7859/31.10.2017 privind  
restituirea sumei în cuantum de 500 lei, reprezentând prima tranșă din taxa de școlarizare, 
deoarece în urma eliberării unui loc la buget, studenta a fost redistribuită la aceeași specializare, 
forma de învățământ cu frecvență, buget. 

Art. 15. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 7819/30.10.2017 privind  
restituirea sumei în cuantum de 150 lei, reprezentând taxa  înmatriculare, deoarece a fost achitată 
eronat. 

Art. 16. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 7841/31.10.2017 privind  
restituirea sumei în cuantum de 500 lei, reprezentând prima tranșă din taxa de școlarizare, 
deoarece în urma eliberării unui loc la buget, studenta a fost redistribuită la aceeași specializare, 
forma de învățământ cu frecvență, buget. 

Art. 17. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 1028/17.10.2017 privind  
restituirea sumei în cuantum de 100 lei, reprezentând taxa de înscriere la cursuri de reconversie, 
deoarece programul nu școlarizează în anul universitar 2017-2018. 
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