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HOTĂRÂREA 
 nr. 20 din 01.07.2020 

                                                     
 

Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, în şedinţa din data de 
01.07.2020, 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 demararea procedurii pentru achiziționarea voucherelor de vacanță 

2020 care vor fi emise pe suport electronic, pentru angajații Universității din Craiova, conform 
Ordinului nr. 4635/2020 privind stabilirea modalității de acordare a voucherelor de vacanță 
pentru unitățile/instituțiile de învățământ de stat, Ministerul Educației și Cercetării și alte 
instituții publice din subordinea acestuia, pentru anul 2020. 

 
Art. 2. Se aprobă solicitarea Facultății de Mecanică privind susținerea examenului de 

licență/disertație pentru zece  absolvenți ai studiilor universitare de licență și un absolvent al 
studiilor universitare de master, din promoțiile anterioare, în sesiunile iulie/septembrie 2020, 
care îndeplinesc condițiile Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenelor de 
licență/diplomă și disertație. 

 
Art. 3. Se aprobă solicitarea Facultății de Mecanică, Departamentul de Ingineria și 

Managementul Sistemelor Tehnologice Drobeta Turnu Severin privind susținerea examenului de 
licență/disertație pentru un absolvent al studiilor universitare de licență și trei absolvenți ai 
studiilor universitare de master, din promoțiile anterioare, în sesiunea iulie 2020, care 
îndeplinesc condiţiile Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de 
licenţă/diplomă şi disertaţie. 

 
Art. 4. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 272/23.06.2020 privind restituirea 

unei sume achitate eronat în contul Universității din Craiova, reprezentând ultima tranșă din taxa 
de școlarizare pentru studii universitare de licență. 

 
Art. 5. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 271/23.06.2020 privind restituirea 

unei sume achitate eronat în contul Universității din Craiova, reprezentând ultima tranșă din taxa 
de școlarizare pentru studii universitare de licență. 

 
Art. 6. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 270/23.06.2020 privind restituirea 

unei sume achitate eronat în contul Universității din Craiova, reprezentând ultima tranșă din taxa 
de școlarizare pentru studii universitare de licență. 
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Art. 7. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 269/23.06.2020 privind restituirea 

unei sume achitate eronat în contul Universității din Craiova, reprezentând ultima tranșă din taxa 
de școlarizare pentru studii universitare de licență. 

 
Art. 8. Se aprobă solicitarea CSUD-UCV cu numărul de înregistrare 2767/25.06.2020 

privind reînmatricularea  unui  student doctorand, Domeniul Drept, fără obligativitatea de a plăti 
taxa de reînmatriculare la studii doctorale pentru semestrul al II-lea al anului universitar 2019 – 
2020, deoarece doctorandul a depus cererea de susţinere a tezei în fata comisiei de îndrumare 
înainte de încheierea semestrului, dar evaluarea nu a mai avut loc din cauza instituirii stării de 
urgenţă şi a prelungirii acesteia până la data de 15 mai 2020. 

 
Art. 9. Se aprobă solicitarea CSUD-UCV cu numărul de înregistrare 2820/30.06.2020 

privind reînmatricularea a doi studenți doctoranzi, Domeniul Filologie și Domeniul 
Management, fără obligativitatea de a plăti taxa de reînmatriculare la studii doctorale pentru 
semestrul al II-lea al anului universitar 2019 – 2020, deoarece primul doctorand a susţinut teza în 
fata comisiei de îndrumare înainte de încheierea semestrului, are doar obligativitatea de a susţine 
public teza de doctorat, iar cel de al doilea doctorand a plătit taxa de înmatriculare la timp, din 
contul soţiei, dar nu a menţionat pe factură că taxa de şcolarizare este pentru altcineva decât 
titularul contului. 
 

Art. 10. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 2659/22.06.2020 privind restituirea 
unei sume achitate eronat în contul Universității din Craiova, reprezentând taxa pentru  
eliberarea diplomei de licență. 

 
Art. 11. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 2636/19.06.2020 privind restituirea 

unei sume achitate eronat în contul Universității din Craiova, reprezentând taxa pentru  repetare 
examen de finalizare studii de licență. 

 
Art. 12. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 2101/SI/25.06.2020 privind 

restituirea unei sume achitate eronat în contul Universității din Craiova, reprezentând taxa pentru 
examene restante. 

 
Art. 13. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 2672/22.06.2020 privind restituirea 

unei sume achitate în contul Universității din Craiova reprezentând taxă de înscriere, taxă de 
înmatriculare și taxă de școlarizare pentru un program de studii postuniversitare de formare și 
dezvoltare profesională continuă de la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor. 

 
Art. 14. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 2692/23.06.2020 privind restituirea 

unei sume achitate în contul Universității din Craiova reprezentând taxă de înscriere, taxă de 
înmatriculare și taxă de școlarizare pentru un program de studii postuniversitare de formare și 
dezvoltare profesională continuă de la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor. 

 
Art. 15. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 2673/22.06.2020 privind restituirea 

unei sume achitate în contul Universității din Craiova reprezentând taxă de înscriere, taxă de 
înmatriculare și taxă de școlarizare pentru un program de studii postuniversitare de formare și 
dezvoltare profesională continuă de la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor. 

 
Art. 16. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 2762/24.06.2020 privind restituirea 

unei sume achitate în contul Universității din Craiova reprezentând taxă de înscriere, taxă de 
înmatriculare și taxă de școlarizare pentru un program de studii postuniversitare de formare și 
dezvoltare profesională continuă de la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor. 

 






