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HOTĂRÂREA 
 nr. 4 din 29.01.2020 

 
 

Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 
29.01.2020, 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 calendarul desfăşurării colocviilor de admitere la studii doctorale şi 

condiţiile de admitere, pentru anul universitar 2020-2021. Propunerile vor fi înaintate Senatului 
Universitar. 
 

Art. 2. Se aprobă solicitarea Facultății de Științe privind cazarea în căminul nr. 14 a 
unui număr de 28 de studenţi (14 camere) şi 4 cadre didactice (4 camere), participanţi la 
Concursul Naţional de Fizică „Dragomir Hurmuzescu”, organizat în perioada 2-4 aprilie 2020 
(2 nopţi). 

 
Art. 3. Se admite cererea cu numărul de înregistrare 9933/09.12.2019 privind 

continuarea activităţii didactice cu fracţiune de normă de 3 ore/zi pentru un cadru didactic de la 
Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, până la data de 30.09.2020, conform Art. 
3 din Metodologia de aprobare a solicitării de continuare a activităţii didactice şi/sau de 
cercetare.  
 

Art. 4. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 2657/28.01.2020 privind 
restituirea taxei de școlarizare deoarece solicitantul nu figurează în evidența studenților. 

 
Art. 5. Se aprobă solicitarea Direcției Generale Administrative privind scoaterea la 

licitaţie publică în vederea închirierii a unei suprafeţe de 31 m2  şi a platformei betonate în 
suprafaţă de 1035 m2, de la Stațiunea Didactică Banu Mărăcine. 
 

Art. 6. Se aprobă solicitarea Stațiunii Didactice Banu Mărăcine privind acordarea unui 
împrumut din fondul centralizat al universității care să acopere cheltuielile cu utilitățile (energie 
electrică, gaze naturale) și salarii, pe luna februarie 2020. Împrumutul va fi restituit în decursul 
anului 2020. 

 
Art. 7. Se aprobă solicitarea Staţiunii de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultură 

Vâlcea privind acordarea unui împrumut din fondul centralizat al universității care să acopere 
cheltuielile cu salariile, cu utilitățile și alte cheltuieli materiale, prestări servicii neprevăzute, 
pentru luna februarie 2020. Împrumutul va fi restituit cel mai târziu în toamna anului 2020. 
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