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HOTĂRÂREA 
 nr. 29 din 12.10.2018 

 
 

Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 
12.10.2018, 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 cu numărul de înregistrare 7615/08.10.2018 privind 

încheierea unui protocol de colaborare între Rotary Probitas și Universitatea din Craiova 
privind  instalarea unui punct de prim ajutor cardio-vascular,  în holul principal din clădirea 
centrală a Universităţii și desemnarea persoanelor care să fie instruite în acest sens.  

Art. 2. Se aprobă solicitarea Muzeului Olteniei cu numărul de înregistrare 
7537/04.10.2018 privind amplasarea unui banner cu dimensiunea 10m x 1m pe gardul 
Universităţii, strada A.I. Cuza, în partea stângă, dinspre Teatrul Naţional. Bannerul cu titlul 
MEMORIA MARELUI RĂZBOI ÎN JUDEŢUL DOLJ conţine imagini cu monumentele 
reprezentative din câteva localităţi din judeţul Dolj şi se doreşte a fi un prinos de recunoştinţă 
adus celor care şi-au adus tributul suprem pentru realizarea României Mari. 

Art. 3. Se aprobă solicitarea Asociaţiei Liga Albanezilor din România (ALAR), privind 
desfășurarea în cadrul universității a unor evenimente dedicate „Zilelor culturii albaneze la 
Craiova”. 

Art. 4. Se aprobă solicitarea Facultății de Automatică, Calculatoare și Electronică 
privind utilizarea autocarului universității pentru deplasarea pe ruta Craiova - Porţile de Fier - 
Orşova - Craiova în data de 19.10.2018. 

Art. 5. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 7446/02.10.2018 privind 
compensarea sumei achitate eronat pentru anul al II-lea cu taxa de școlarizare datorată pentru 
anul al III-lea. 

 
Art. 6. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 7755/12.10.2018 privind 

promovarea competiției Ro Smart în Țara lui Andrei prin afişe  amplasate în universitate și în 
campusuri, numai în locurile special amenajate. 

 
Art. 7. Nu se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 7517/04.10.2018, deoarece 

nu există prevedere legală. 
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Art. 8. Nu se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 7310/28.09.2018 privind 
întreruperea studiilor din motive medicale în anul universitar 2018/2019 de către un student de 
la Facultatea de Educație Fizică și Sport. 

Art. 9. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 7638/09.10.2018 privind  
susținerea examenului de licență în sesiunea iunie 2019, pentru un absolvent al Facultății de 
Teologie Ortodoxă, promoția 2014. 

Art. 10. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 7677/10.10.2018 privind  
susținerea examenului de licență în sesiunea iunie – septembrie 2019, pentru un absolvent al 
Facultății de Teologie Ortodoxă, promoția 2013. 

Art. 11. Nu se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 7678/10.10.2018, deoarece 
studenta nu a plătit și nici nu datorează vreo taxă aferentă anului suplimentar. 

Art. 12. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 7741/11.10.2018 privind 
restituirea  primei tranșe din taxa de școlarizare, deoarece a fost achitată eronat. 

 
Art. 13. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 767/10.10.2018 privind 

restituirea  primei tranșe din taxa de școlarizare, deoarece a fost achitată eronat. 
 

Art. 14. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 7706/10.10.2018 privind 
restituirea sumei de 150 lei, deoarece a fost achitată eronat. 

 
Art. 15. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 7707/10.10.2018 privind 

restituirea sumei de 150 lei, deoarece a fost achitată eronat. 
 

Art. 16. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 751/08.10.2018 privind 
restituirea  primei tranșe din taxa de școlarizare, deoarece a fost achitată eronat. 

 
Art. 17. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 7681/10.10.2018 privind 

restituirea  primei tranșe din taxa de școlarizare, deoarece a fost achitată eronat. 
 

Art. 18. Se aprobă solicitarea Direcției Economice privind trecerea pe cheltuiala 
Universităţii din Craiova, a sumei de 100 lei, reprezentând contravaloare însemne falsificate 
conform Procesului verbal numărul 9361/09.10.2018, încheiat cu ocazia depunerii numerarului 
la Trezoreria Municipiului Craiova. 

 
Art. 19. Se aprobă solicitarea Direcției Patrimoniu și Investiții privind scutirea/reducerea 

/restituirea taxei de cazare pentru  12 (doisprezece) studenți cazați în Căminele studențești ale 
universității, conform Regulamentului privind organizarea și funcționarea căminelor și 
cantinelor studențești. 

Art. 20. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 162/10.10.2018 privind 
acordarea unui împrumut, din fondul centralizat pentru a putea plăti contribuţiile angajatorului 
şi angajatului aferente salarizării membrilor echipei de cercetare a proiectului A.D.E.R. 3.3.3 
,,Soluţii tehnologice modernizate privind obţinerea materialului pentru plantare pomicol 
conform standardelor de calitate europene”, pentru lunile mai-octombrie 2018. Această sumă 
va fi returnată după ce se va trimite către Universitatea din Craiova tranşa a II-a din avans. 
Termenul estimativ de restituire  este noiembrie 2018. 




