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HOTĂRÂREA 
 nr. 15 din 14.05.2020 

 
 

Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, în şedinţa din data de 
14.05.2020, 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 modificări la Metodologia derulării activităților desfăşurate în 

Universitatea din Craiova în sistem on-line (punctele 5.11, 5.12; Anexa 3 punctele 3, 5, 6). 
Acestea vor fi înaintate spre aprobare Senatului universitar. 

 
Art. 2. Se aprobă calendarul de desfășurare a concursului public pentru selectare a 

decanilor și numirea prodecanilor. Acesta va fi înaintat spre aprobare Senatului universitar. 
 

Perioada Activitatea 

18 - 19.05.2020   Depunerea candidaturilor pentru funcţia de decan;  

20.05.2020 Avizul de legalitate emis de Biroul Juridic; 

21-22.05.2020 Vot consultativ, avizarea în Consiliul Facultății, desemnarea membrilor 
din partea fiecărei facultăţi şi trimiterea dosarelor către comisia de 
concurs; 

25-26.05.2020 Concursurile de selecţie decani; 

27.05.2020 Avizarea în Senat a noilor decani aleşi; 

28.05.2020 Numirea prodecanilor. 

 
 
Art. 3. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 226/12.05.2020 privind restituirea 

unei sume achitate eronat în contul Universității din Craiova. 
 
Art. 4. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 227/12.05.2020 privind restituirea 

unei sume achitate eronat ca taxă pentru restanțe în contul Universității din Craiova. 
 

Art. 5. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 2116/11.05.2020 privind 
restituirea unei sume achitate eronat în contul Universității din Craiova. 
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Art. 6. Se aprobă solicitarea cu nr. de înregistrare 2084/07.05.2020 privind eliberarea 
unui duplicat pentru diploma de licență. 

 
Art. 7. Se aprobă solicitarea Facultății de Litere privind comisiile pentru examenul de 

finalizare de studii la programele aferente Departamentului de Comunicare, aprobate în Consiliul 
Facultăţii data de 12. 05. 2020. Acestea vor fi înaintate spre aprobare Senatului universitar. 

 
Art. 8. Se aprobă solicitarea Facultății de Litere privind Calendarul examenului de 

finalizare a studiilor sesiunea iunie-iulie 2020 aprobat în Consiliul Facultăţii data de 12.05. 2020. 
Acesta va fi înaintat spre aprobare Senatului universitar. 

 
Art. 9. Se aprobă solicitarea Departamentului de Relații Internaționale privind acordarea 

dreptului, la cererea individuală a studenţilor aflaţi în prezent în mobilitate internaţională, de a 
participa la sesiunea normală on-line, pentru susţinerea examenelor/colocviilor la disciplinele 
care nu sunt cuprinse în Learning Agreement şi care nu se pot echivala potrivit programului de 
studiu. 

 
Art. 10. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 2144/13.05.2020 privind 

prelungirea contractului de închiriere nr.19/19.05.2014 pe o perioadă de 12 luni. 
 

Art. 11. Se aprobă solicitarea Staţiunii de Cercetare Dezvoltare Pentru Pomicultură Vâlcea 
cu numărul de înregistrare 205/05.05.2020 privind acordarea unui împrumut care să acopere 
cheltuielile curente. Împrumutul va fi restituit în toamna anului 2020, după vânzarea materialului 
săditor pomicol. 

 
Art. 12. Se aprobă solicitarea Staţiunii Didactice Banu Mărăcine cu numărul de 

înregistrare 80/05.05.2020 privind acordarea unui împrumut care să acopere cheltuielile curente. 
Împrumutul va fi restituit în decursul anului 2020. 

 
Art. 13. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 245/13.05.2020 privind continuarea 

activității didactice după pensionare, pentru un cadru didactic de la Facultatea de Mecanică, până 
la sfârșitul anului universitar 2019-2020, cu statut de cadru didactic asociat, în baza unui contract 
de muncă cu normă de 3 ore pe zi, conform Art.3 din Metodologia de aprobare a solicitării de 
continuare a activităţii didactice şi/sau de cercetare. 

 
Art. 14. Se aprobă prelungirea perioadei de încasare a taxelor de şcolarizare cu dată 

scadentă 15.05.2020 pentru studii universitare de  licenţă, master, doctorat și postuniversitare 
până la data de 28.05.2020 inclusiv, cu exmatriculare în data de 29.05.2020. 

 
Art. 15. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 228/12.05.2020 privind transferul  

unei sume care a fost plătită eronat într-un cont al Universității în contul studentului plătitor, ca 
tranșă pentru taxa de școlarizare. 
 

Art. 16. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 229/12.05.2020 privind transferul  
unei sume care a fost plătită eronat într-un cont al Universității în contul studentului plătitor, ca 
tranșă pentru taxa de școlarizare. 

 
Art. 17. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 230/14.05.2020 privind transferul  

unei sume care a fost plătită eronat într-un cont al Universității în contul studentului plătitor, ca 
tranșă pentru taxa de școlarizare. 

 
Art. 18. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 2155/13.05.2020 privind 

restituirea unei sume achitate eronat, în contul Universității din Craiova. 
 






