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HOTĂRÂREA 
 nr. 22 din 04.09.2019 

 
 

Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 
04.09.2019, 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 modificarea punctului 4) din Principiile de lucru privind întocmirea 
statelor de funcții pentru anul academic 2019-2020 pentru a se respecta dispozițiile art. 286, 
alin.(3) din Legea nr.1/2011 modificată și completată. 

 
Art. 2. Se aprobă solicitarea Facultății de Științe, Departamentul de Geografie privind 

înlocuirea unui membru supleant din comisia de finalizarea a studiilor - programul de licenţă 
Geografia Turismului deoarece nu mai poate îndeplini această atribuţie din cauza unor motive 
obiective. 

 
Art. 3. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 6277/04.09.2019 privind 

racordarea la reţeaua de energie electrică a Organizării de şantier S.C. C.I.S. GAZ S.A. 
amplasată în zona Sector Mecanic, Calea Bucureşti, nr.166. 

 
Art. 4. Se aprobă solicitarea Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Facultatea 

de Istorie și Filologie, cu numărul de înregistrare 6279/04.09.2019 privind cazarea pentru 
perioada 08-10.09.2019 (două nopţi), în căminele universităţii a doi studenţi (1 fată şi 1 băiat) 
care urmează să susţină examenul de finalizare a studiilor (licenţă) la Facultatea de Litere, 
conform tarifelor în vigoare. 
 

Art. 5. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 6281/30.08.2019 privind 
acordarea unui împrumut din fondul centralizat, pentru proiectul „Crros Border Religious 
Heritage”, necesar pentru efectuarea plăţii serviciilor conform facturilor.  Împrumutul va fi 
restituit către Universitatea din Craiova la momentul încasării Cererii de rambursare. 

 
Art. 6. Se aprobă solicitarea Prorectoratului Fonduri Europene și Informatizare privind 

demararea procedurii de selecţie prin concurs a unui responsabil financiar pentru proiectul 
„Stagii de practică pentru studenţii Facultăţilor de Educaţie Fizică și Sport, Științe Sociale și 
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