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HOTĂRÂREA 
 nr. 3 din 22.01.2020 

 
 

Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 
22.01.2020, 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 actualizarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea 

examenelor de licență/diplomă și disertație 2020. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 
 
Art. 2. Se aprobă actualizarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea 

concursului de admitere la studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat, pentru anul 
universitar 2020-2021. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 
Art. 3. Se aprobă calendarul examenului de admitere licență/master pentru ambele 

sesiuni, iulie 2020 și septembrie 2020, conform propunerilor facultăților. Propunerea va fi 
înaintată Senatului universitar. 

 
Art. 4. Se aprobă modalitatea de desfășurare a concursului (condiții, criterii de 

departajare în cazul mediilor egale) și probele de concurs, pentru ambele sesiuni, iulie 2020 și 
septembrie 2020, conform propunerilor facultăților. Propunerea va fi înaintată Senatului 
universitar. 

 
Art. 5. Se aprobă calendarul examenelor de licență/diplomă, disertație, absolvire (pentru 

programele de conversie profesională, respectiv pentru programele postuniversitare de formare 
și dezvoltare profesională continuă), pentru ambele sesiuni, iulie 2020 și septembrie 2020, cu 
încadrare în structura anului universitar 2019-2020 aprobată de Senatul universitar. Propunerea 
va fi înaintată Senatului universitar. 
 

Art. 6. Se aprobă modalitatea de desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor 
pentru  anul universitar 2019-2020, conform propunerilor facultăților. Propunerea va fi 
înaintată Senatului universitar. 

 
Art. 7. 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, pentru activități necesare finalizării proiectului „Stagii de practică pentru 
studenţii Facultăţilor de Educaţie Fizică și Sport, Științe Sociale și Drept”. 
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Art. 8. Se aprobă înlocuirea unui membru din componența unei comisii de experţi în 
domeniul Matematică. 
 

Art. 9. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 269/17.01.2020 privind 
restituirea taxei de glisare în an superior deoarece a fost achitată eronat. 

 
Art. 10. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 312/20.01.2020 privind 

restituirea taxei de glisare în an superior deoarece a fost achitată eronat. 
 
Art. 11. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 313/20.01.2020 privind 

restituirea taxei de glisare în an superior deoarece a fost achitată eronat. 
 
Art. 12. Se aprobă solicitarea Departamentului de Formare Continuă cu numărul de 

înregistrare 265/17.01.2020 privind tarifele pentru plata activităţilor desfăşurate în cadrul 
Centrului ECDL în sistemul „plata cu ora”. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 
 

Art. 13. Se aprobă încheierea unui Acord de colaborare între Universitatea de Stat 
„Dimitrie Cantemir” din Chișinău, Republica Moldova și Universitatea din Craiova, România. 
Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 
Art. 14. Se aprobă încheierea unui Acord cadru de cooperare între Universitatea 

Naţională „Yuriy Fedkovych" din Cernăuţi, Ucraina și Universitatea din Craiova, România. 
Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 
Art. 15. Se aprobă încheierea unei Convenții de asociere a Universității din Craiova la 

Alianța UNIVERS pentru a aplica în proiectul „Universități Europene”. 
 

Art. 16. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 2633/20.01.2020 privind 
restituirea taxei de școlarizare deoarece solicitantul nu figurează în evidența studenților. 

 
Art. 17. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 2615/14.01.2020 privind 

restituirea taxei de școlarizare deoarece solicitantul nu figurează în evidența studenților. 
 
Art. 18. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 358/21.01.2020 privind 

restituirea parțială a taxei de școlarizare deoarece a fost achitată eronat. 
 
Art. 19. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 250/16.01.2020 privind 

restituirea tranșei a două din taxa de școlarizare deoarece a fost achitată eronat. 
 

Art. 20. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 96/10.01.2020 privind 
restituirea parțială a taxei de studiu, pentru anul universitar 2019/2020. 

 
Art. 21. Nu se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 215/15.01.2020 privind 

transferul la Universitatea din Craiova. 
 

Art. 22. Se aprobă solicitarea Direcției Patrimoniu și Investiții privind scutirea de la plata 
taxei de cămin pentru doi studenți, unul de la Facultatea de Litere și celălalt de la Facultatea de 
Științe Sociale, conform Art. 27, literele m) și n) din  „Regulamentul privind organizarea și 
funcționarea căminelor și cantinelor studențești”. 

 
Art. 23. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 5/22.01.2020 privind acordarea 

unui împrumut în vederea acoperirii contribuţiilor angajaţilor şi angajatorului pentru luna 
ianuarie 2020 şi plata manoperei aferente postului de asistent de cercetare ştiinţifică pentru 
proiectul component nr.1 „Sortimente pretabile pentru pomicultura ecologică” şi pentru  
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proiectul component  nr. 2 „Tehnologii ecologice pre-recoltă de înmulţire şi cultură” din cadrul 
proiectului complex „Creşterea capacităţii instituţionale de cercetare - dezvoltare - inovare în 
domeniul pomiculturii ecologice”. Restituirea împrumutului se va face din capitolul cheltuieli 
cu personalul al proiectului de cercetare complex menţionat mai sus, la momentul încasării 
sumelor de la contractor. 

 
Art. 24. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 6/22.01.2020 privind acordarea 

unui împrumut din Fondul de Cercetare Centralizat pentru a plăti contribuţiile lunare ale 
Universităţii din Craiova aferente salarizării membrilor echipei de cercetare a proiectului 
„Valorificarea potenţialului energetic al unor specii de plante agricole”,  în luna ianuarie 2020. 
Suma va fi returnată în momentul în care Autoritatea Contractantă (UEFISCDI) va trimite către 
Universitatea din Craiova avansul din suma alocată pentru anul 2020. 

 
Art. 25. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 7/22.01.2020 privind acordarea 

unui împrumut din Fondul de Cercetare Centralizat pentru a plăti contribuţiile lunare ale 
Universităţii din Craiova aferente salarizării membrilor echipei de cercetare a proiectului  
„Dezvoltarea unor tehnologii inovative de cultivare la specii cu potenţial energetic pentru 
biomasă”, în luna ianuarie 2020. Suma va fi returnată în momentul în care Autoritatea 
Contractantă (UEFISCDI) va trimite către Universitatea din Craiova avansul din suma alocată 
pentru anul 2020. 

 
Art. 26. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 8/22.01.2020 privind acordarea 

unui împrumut din Fondul de Cercetare Centralizat pentru a plăti contribuţiile lunare ale 
Universităţii din Craiova aferente salarizării membrilor echipei de cercetare a proiectului  
„Optimizarea tehnologilor de cultivare a unor specii cu potenţial energetic (de sorg, 
topinambur şl cânepă)”, în luna ianuarie 2020. Suma va fi returnată în momentul în care 
Autoritatea Contractantă (UEFISCDI) va trimite către Universitatea din Craiova avansul din 
suma alocată pentru anul 2020. 

 
Art. 27. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 284/17.01.2020 privind 

eliberarea unui duplicat al unei diplomă de absolvire.  
 

Art. 28. Se aprobă solicitările cu numerele de înregistrare 367/21.01.2020 și 
368/21.01.2020 privind eliberarea de duplicate ale unor foi matricole la diplome de licență. 

 
Art. 29. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 349/21.01.2020 privind 

refacerea unei foi matricole la o diplomă de inginer. 
 

Art. 30. Prezenta hotărâre se afișează pe pagina de internet a Universității din Craiova. 
 
 

 


