
Hotărârea nr. 24  din  18.09.2019  1 
 

              
 
 
   
      
  

 
 
 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA 
 nr. 24 din 18.09.2019 

 
 

Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 
18.09.2019, 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 Horticultură privind rezervarea unui număr de 5 

camere, în Căminul numărul 14, în perioada 23-25 octombrie 2019, pentru participanții la un 
simpozion științific. 
 

Art. 2. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 927/17.09.2019 privind 
prelungirea  pe perioadă determinată de un an a contractului de muncă pentru doamna lector de 
la Centrul de Limbă și Cultură Poloneză, începând cu 21.11.2019. 

Art. 3. Se aprobă solicitarea Facultăţii de Horticultură privind calendarul alegerilor şi 
nominalizarea cadrelor didactice ce urmează să facă parte din Comisia Electorală a Facultăţii, 
având în vedere faptul că în luna septembrie 2019 expiră mandatul de 4 ani al Consiliului 
Facultăţii. Propunerile vor fi înaintate Senatului Universitar. 

Art. 4. Se aprobă solicitările cu numerele de înregistrare 931/18.09.2019 și 
932/18.09.2019  privind acordarea a două împrumuturi din venituri proprii ale universității, în 
vederea bunei implementării a 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. 1. 

Art. 5. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 933/18.09.2019 privind acordarea 
unui împrumut din venituri proprii ale universității, în vederea bunei implementării a proiectului: 
„Facilitarea integrării studenţilor pe piaţa muncii prin consiliere şi participare la programe de 
învăţare la locul de muncă”, proiect în care Universitatea din Craiova este partener. Suma 
împrumutată va fi restituită pe măsura încasării cererilor de rambursare. 

Art. 6. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 6620/17.09.2019 privind 
prelungirea cu 12 luni a contractului de închiriere cu nr. 1087/27.09.2010. 

Art. 7. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 6619//17.09.2019 privind 
prelungirea cu 12 luni a contractului de închiriere cu nr. 10/27.09.2013. 
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