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HOTĂRÂREA 
 nr. 30 din 13.11.2019 

 
 

Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 
13.11.2019, 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 Mecanică privind acordarea unei burse sociale, 

din fondul facultății, pentru un student bolnav. 
 

Art. 2. Se aprobă refacerea planului de învăţământ pentru specializarea Viticultură-
Oenologie, ciclu de studii universitare de master, forma de învăţământ zi, durata studiilor 2 ani, 
începând cu anul universitar 2005-2006, deoarece a fost deteriorat.  

Art. 3. Se aprobă propunerea Departamentului de Relaţii Internaţionale privind 
înfiinţarea prin proiectul „Dezvoltarea instituţională şi eficientizarea procesului de 
internaţionalizare al Universităţii din Craiova”, a Centrului Multicultural al Universităţii din 
Craiova ca o structură independentă cu sediul în incinta Bibliotecii de Unicate din cartierul 
Lăpuş (lângă Căminul nr. 10). Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

Art. 4. Se aprobă solicitarea Facultății de Științe privind  transportul a 20 de calculatoare 
(desktop) și a 20 de monitoare donate de o firmă  facultății, în data de 20 noiembrie 2019, pe ruta 
Sibiu - Craiova. 

Art. 5. Se aprobă virarea a 30% din excedentul de la SCDA Caracal, Venituri Proprii 
către Centrul de Cercetări Agricole al Universităţii din Craiova, având în vedere Hotărârea nr. 4 
a Consiliului de Administraţie al Universităţii din Craiova, din data de 26.02.2014. 

Art. 6. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 9236/11.11.2019 privind 
amplasarea expoziției „Peace Museum Romania”  în holul central al Universității din Craiova, în 
perioada 29.11.2019 - 06.12.2019. 

Art. 7. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 9253/11.11.2019 pentru 
prelungirea contractului individual de muncă, pe durată determinată de 12 luni. 
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Art. 8. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 9249/11.11.2019 pentru 
prelungirea contractului individual de muncă, pe durată determinată de 12 luni. 

Art. 9. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 1241/12.11.2019, de la 
Prorectoratul Fonduri Europene și Informatizare, privind demararea procedurii de selecție prin 
concurs a experților pe termen lung, membrii comisiei de selecţie, membrii comisiei de 
contestații și calendarul de desfășurare a concursului pentru proiectul „Student antreprenor în 
cadrul Facultăţilor de Ştiinţe şi Inginerie”. 

Art. 10. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 1242/12.11.2019, de la 
Prorectoratul Fonduri Europene și Informatizare, privind demararea procedurii de selecție prin 
concurs a unui post de expert, membrii comisiei de selecţie, membrii comisiei de contestații și 
calendarul de desfășurare a concursului pentru proiectul „Student antreprenor în cadrul 
Facultăților de Economie și Administrarea Afacerilor și Horticultură”. 

Art. 11. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 1248/13.11.2019, de la 
Prorectoratul Fonduri Europene și Informatizare, privind demararea procedurii de selecție prin 
concurs a experților, membrii comisiei de selecţie, membrii comisiei de contestații și calendarul 
de desfășurare a concursului pentru proiectul „Creşterea calităţii programelor de studii 
universitare prin formarea resursei umane şi promovarea culturii antreprenoriale în rândul 
studenţilor - ProForm ”. 

Art. 12. Se aprobă lista de activităţilor de voluntariat ce vor intra în calculul punctajului 
bursei de voluntariat, conform propunerii Convenției Organizației Studențești din Craiova 
(C.O.S.). 

Art. 13. Se aprobă încheierea unui Acord de cooperare academică între  Universidade 
Paulista - UNIP and Colegio Objetivo (Brazilia) și Universitatea din Craiova (România). 
Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

Art. 14. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 9336/13.11.2019 privind 
acordarea unui împrumut din venituri proprii, fondul centralizat, necesar plăţii integrale a 
contravalorii liofilizatorului achiziţionat în cadrul proiectului  „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. 2. 

Art. 15. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 9337/13.11.2019 privind 
acordarea unui împrumut din  linia de credit, pentru plata contribuţiilor aferente lunii octombrie 
2019, pentru proiectul „Student antreprenor în cadrul Facultății de Agronomie”. Împrumutul 
solicitat va fi rambursat Universităţii din Craiova la momentul încasării cererii de rambursare nr. 
2. 

Art. 16. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 9301/13.11.2019 privind 
restituirea taxei de studiu pentru un student din Irak deoarece nu se află în baza de date a 
Facultății de Litere. 

Art. 17. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 673/06.11.2019 privind restituirea 
parțială a taxei de studiu. 

Art. 18. Se aprobă acordarea a 35 de burse de performanță și a 2 burse speciale pentru 
activități sportive. 




