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HOTĂRÂREA 
 nr. 27 din 08.11.2017 

 
 

Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 
08.11.2017, 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 Științe Sociale, privind calendarul alegerilor la 
Departamentul de Sociologie, Filosofie şi Asistenţă Socială pentru funcția de director de 
departament: 

 13-14 noiembrie 2017 - depunerea candidaturilor; 
 15-16 noiembrie 2017 - alegerea directorului de Departament; 

 
Art. 2. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 8107/08.11.2017 pentru o 

deplasare în străinătate, în perioada noiembrie 2017 - februarie 2017, a unui cadru didactic de la 
Facultatea de Litere, cu recuperarea activităților didactice după un program aprobat de către 
Consiliul Facultății. 

Art. 3. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 8108/08.11.2017 privind un 
împrumut de la fondul centralizat pentru plata contribuţiilor specifice, în cuantum total estimativ 
de 7.811 lei ( Contract 97/2017 – 2.489 lei și  Contract 81/2017 – 5.322 lei). Împrumutul pentru 
suma de 2489 lei va fi returnat până la data de 30 noiembrie 2017, iar împrumutul pentru suma 
de 5322 lei va fi returnat până la data de 20 decembrie a.c. 

Art. 4. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 659/06.11.2017 privind: 
-  promovarea unei competiţii sportive populare în aer liber, deschisă tuturor celor care vor 

dori să participe, în data de 18 noiembrie 2017, în Parcul Tineretului (Lunca Jiului).  
-  amplasarea pe faţada clădirii universității a unui banner. 

 
Art. 5. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 7983/03.11.2017 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. 6. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 7984/03.11.2017 privind  
restituirea taxei de școlarizare pentru anul universitar 2017-2018, deoarece în urma eliberării 
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