
Hotărârea nr. 2  din  15.01.2020  1 
 

               
 
 
   
      
  

 
 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA 
 nr. 2 din 15.01.2020 

 
 

Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 
15.01.2020, 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 solicitarea cu numărul de înregistrare 64/08.01.2020 privind 

susţinerea examenului de finalizare a studiilor pentru absolvenţii programului de studii 
universitare de licenţă Pedagogia învăţământului Primar şi Preşcolar, promoţia 2020, din 
cadrul Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Drept şi Administraţie Publică a Universităţii 
„Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, la Facultatea de Litere din cadrul Universităţii din 
Craiova. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 
Art. 2. Se aprobă solicitarea Facultății de Litere privind premierea studenţilor care au 

obținut locurile I, II și III la colocvii naţionale studenţeşti în anul universitar 2019-2020, în 
conformitate cu Metodologia privind acordarea unor recompense cadrelor didactice şi 
studenţilor cu rezultate deosebite în cadrul concursurilor studenţeşti. 

 
Art. 3. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 162/14.01.2020 privind 

acordarea unui împrumut din linia de credit deschisă de Universitatea din Craiova, cu destinaţia 
finanţării proiectelor, în vederea plăţii contribuţiilor aferente lunii decembrie 2019 pentru 
proiectul „Creşterea calităţii programelor de studii universitare prin formarea resursei umane şi 
promovarea culturii antreprenoriale în rândul studenţilor - ProForm”. 

 
Art. 4. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 163/14.01.2020 privind 

acordarea unui împrumut din veniturile proprii ale Universității din Craiova, în vederea plăţii 
contribuţiilor aferente lunii decembrie 2019 pentru proiectul „Antreprenoriat pentru o viață 
activă”. 

 
Art. 5. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 225/15.01.2020 privind 

acordarea unui împrumut din linia de credit deschisă de Universitatea din Craiova, cu destinaţia 
finanţării proiectelor, în vederea plăţii contribuţiilor aferente lunii decembrie 2019 și a 
furnizorilor restanți pentru proiectul „Profesori buni pentru copii fericiți”. 

 
Art. 6. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 224/15.01.2020 privind 

acordarea unui împrumut din linia de credit deschisă de Universitatea din Craiova, cu destinaţia 
finanţării proiectelor, în vederea plăţii contribuţiilor aferente lunii decembrie 2019 pentru 
proiectul „Student antreprenor în cadrul Facultății de Agronomie”. 
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Art. 7. Se aprobă înființarea și componența unei comisii de experţi în domeniul 

Matematică. 
 

Art. 8. Se aprobă înființarea și componența unei comisii de analiză privind încălcarea 
dreptului de acces la informații de interes public. 
 

Art. 9. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 192/14.01.2020 privind 
restituirea tranșei a două din taxa de școlarizare. 

 
Art. 10. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 104/10.01.2020 privind 

restituirea tranșei a doua și a treia din taxa de școlarizare deoarece au fost plătite eronat. 
 

Art. 11. Se aprobă documentaţia tehnico-economică şi indicatorii tehnico-economici, 
inclusiv valoarea totală, contribuţia proprie şi anexa privind descrierea sumară a investiţiei 
propuse a fi realizată prin proiect, la obiectivul de investiţii „REABILITARE SI 
MODERNIZARE SPAŢII ÎNVATAMANT - CORPURILE A(C8), B(C9) Şl C(CI0) DIN 
COMPLEXUL FACULTĂŢILOR CU PROFIL ELECTRIC”. Propunerea va fi înaintată 
Senatului universitar. 

 
Art. 12. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 24/15.01.2020 privind 

prelungirea cu un an a contractului de împrumut de folosinţă (comodat) având ca obiect biroul 
407 situat la etajul 2 al sediului Universităţii din Craiova. 

 
Art. 13. Se aprobă Raportul privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli al 

Universității din Craiova pe anul 2019. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 
 

Art. 14. Se aprobă Proiectul privind Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al 
Universităţii din Craiova. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 
Art. 15. Se aprobă solicitarea INCESA privind încheierea unui contract de muncă pe 

perioadă determinată de 12 luni,  pentru un asistent de cercetare, începând cu data de 
31.01.2020. 

 
Art. 16. Se aprobă demararea procedurii pentru scoaterea la concurs a unui post de 

administrator de patrimoniu, inginer constructor, diriginte șantier  pentru Direcția Patrimoniu și 
Investiții, Biroul Investiții - Întreținere. 

 
Art. 17. Se aprobă solicitările cu numerele de înregistrare 150/09.01.2020 și 

138/13.01.2020 privind eliberarea de duplicate ale unor diplome de licență. 
 

Art. 18. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 85/09.01.2020 privind eliberarea 
unui duplicat al unei diplomă de master. 

 
Art. 19. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 148/13.01.2020 privind 

eliberarea unui supliment al unei diplome de licență. 
 

Art. 20. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 73/14.01.2020 privind 
prelungirea cu 12 luni a contractului de închiriere nr. 480/30.01.2015. 

 
Art. 21. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 76/14.01.2020 privind 

prelungirea cu 12 luni a contractului de închiriere nr. 256/18.01.2018. 
 




