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HOTĂRÂREA 
 nr. 33 din 04.12.2019 

 
 

Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 
04.12.2019, 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 componența comisiilor electorale pentru alegerea membrilor în 
Consiliile facultăților, cadre didactice și studenți și componența birourilor electorale ale secțiilor 
de votare pentru alegerea membrilor în Senatul Universității din Craiova, cadre didactice și 
studenți,  conform  propunerilor primite de la facultăți. Acestea vor fi înaintate Senatului 
universitar. 

 
Art. 2. Se aprobă numărul membrilor, cadre didactice și studenți, în Senatul Universității 

din Craiova, în mandatul 2020-2024. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 
 

Art. 3. Se aprobă data pentru desfășurarea alegerilor pentru membrii în Senatul 
universitar, în mandatul 2020-2024:  29 ianuarie 2020, în intervalul orar 800 - 2000. Propunerea va 
fi înaintată Senatului universitar. 

 
Art. 4. Se aprobă solicitarea Departamentului de Relații Internaționale privind alocarea 

din fondul centralizat al Universităţii din Craiova a taxei în vederea promovării universităţii în 
Anuarul AUF, ediţia 2020. 
 

Art. 5. Se aprobă solicitarea Facultății de Automatică, Calculatoare şi Electronică privind 
utilizarea microbuzului universității  în zilele de 5 şi 6 decembrie 2019 pe ruta Craiova - Sibiu 
pentru deplasarea unei delegaţii de 7 cadre didactice de la Facultatea de Automatică, 
Calculatoare şi Electronică şi de la Facultatea de Ştiinţe. 
 

Art. 6. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 1346/02.12.2019 privind 
acordarea unui împrumut, din fondul centralizat, veniturile proprii ale Universităţii din Craiova, 
necesar plăţii contribuţiilor sociale aferente lunii noiembrie 2019, pentru proiectul 
„Antreprenoriat pentru o viață activă”. Împrumutul solicitat va fi rambursat la momentul 
încasării cererii de rambursare nr. 11. 
 

Art. 7. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 1351/03.12.2019 privind 
acordarea unui împrumut, din linia de credit, deschisă de Universitatea din Craiova pentru 
finanțarea proiectelor, necesar plăţii contribuţiilor sociale aferente lunii noiembrie 2019, pentru 
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proiectul „Student antreprenor în cadrul Facultăților de Economie și Administrarea Afacerilor și 
Horticultură”. Împrumutul solicitat va fi rambursat la momentul încasării cererii de rambursare. 

 
Art. 8. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 1352/03.12.2019, de la 

Prorectoratul Fonduri Europene și Informatizare, privind demararea procedurii de selecție prin 
concurs a experților, membrii comisiei de selecţie, membrii comisiei de contestații și calendarul 
de desfășurare a concursului pentru proiectul „Creşterea calităţii programelor de studii 
universitare prin formarea resursei umane şi promovarea culturii antreprenoriale în rândul 
studenţilor - ProForm”. 

 
Art. 9. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 1354/03.12.2019, de la 

Prorectoratul Fonduri Europene și Informatizare, privind demararea procedurii de selecție prin 
concurs a unui expert, membrii comisiei de selecţie, membrii comisiei de contestații și calendarul 
de desfășurare a concursului pentru proiectul „Student antreprenor în cadrul Facultăţilor de 
Ştiinţe Sociale, Litere şi Geografie”. 

 
Art. 10. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 1353/03.12.2019 privind 

acordarea unui împrumut, din linia de credit, deschisă de Universitatea din Craiova pentru 
finanțarea proiectelor, necesar plăţii contribuţiilor sociale aferente lunii noiembrie 2019, pentru 
proiectul „Student antreprenor în cadrul Facultăților de Științe Sociale, Litere și Geografie”. 
Împrumutul solicitat va fi rambursat la momentul încasării cererii de rambursare nr.1. 
 

Art. 11. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 1349/03.12.2019 privind 
acordarea unui împrumut, din linia de credit, deschisă de Universitatea din Craiova pentru 
finanțarea proiectelor, necesar plăţii contribuţiilor sociale aferente lunii noiembrie 2019, pentru 
proiectul „Student antreprenor în cadrul Facultății de Agronomie”. Împrumutul solicitat va fi 
rambursat la momentul încasării cererii de rambursare nr.2. 

 
Art. 12. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 9737/28.11.2019 privind 

restituirea taxei de școlarizare deoarece a fost achitată eronat. 
 

Art. 13. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 1347/02.12.2019 privind 
restituirea taxei de școlarizare deoarece a fost achitată eronat. 

 
Art. 14. Se aprobă solicitarea AIESEC Craiova privind organizarea  în lunile decembrie 

2019 - ianuarie 2020, în fiecare weekend, de pregătiri pentru membrii organizaţiei pe mai multe 
arii de expertiză, în sala nr. 414. 

 
Art. 15. Se aprobă încheierea unui protocol de colaborare între Consiliul Național al 

Elevilor și Universitatea din Craiova. 
 

Art. 16. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 9632/25.11.2019 privind 
reînmatricularea unui student de la Facultatea de Științe în anul universitar 2019/2020, anularea 
deciziei de reînmatriculare în anul universitar 2018/2019 deoarece a solicitat eronat 
reînmatricularea în luna septembrie și reportarea taxei achitate pentru anul universitar trecut 
pentru universitar 2019/2020. 

 
Art. 17. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 466/16.10.2019 privind 

amplasarea unor recipiente de colectare selectivă. 
 

Art. 18. Se aprobă solicitarea Facultății de Litere privind prelungirea contractului 
individual de muncă, pe durată determinată de 1 2 luni, pentru un administrator de patrimoniu de 
la Departamentul de Arte. 

 




