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HOTĂRÂREA 
 nr. 29 din 06.11.2019 

 
 

Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 
06.11.2019, 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 solicitarea Facultății de Automatică, Calculatoare și Electronică privind 

acordarea unei burse sociale, din fondul facultății, pentru un student bolnav. 
 

Art. 2. Nu se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 340/11.10.2019 privind 
restituirea contravalorii taxei de studiu pentru anul universitar 2018/2019.  

Art. 3. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 1201/05.11.2019 privind 
acordarea unui împrumut pentru proiectul „Stagii de practică pentru studenţii Facultăţilor de 
Educaţie Fizică și Sport, Științe Sociale și Drept”, din linia de credit deschisă de Universitatea 
din Craiova, împrumut necesar pentru efectuarea plăţii contribuţiilor sociale aferente lunii 
octombrie 2019. Acesta va fi rambursat Universităţii din Craiova la momentul încasării cererii de 
rambursare nr. 4, previzionată a fi depusă în luna noiembrie 2019. 

Art. 4. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 1206/06.11.2019 privind 
acordarea unui împrumut din linia de credit deschisă de Universitatea din Craiova, cu destinaţia 
finanţării proiectelor, în vederea plăţii contribuţiilor aferente lunii octombrie 2019, pentru 
proiectul „Student antreprenor în cadrul Facultăţilor de Ştiinţe Sociale, Litere şi Geografie”. 

Art. 5. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 9067/04.11.2019 privind 
restituirea contravalorii taxei de studiu, deoarece a fost achitată eronat. 

Art. 6. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 9068/04.11.2019 privind 
restituirea contravalorii taxei de studiu, deoarece a fost achitată eronat. 

Art. 7. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 9099/05.11.2019 privind 
prelungirea contractului individual de muncă, pe durată determinată de 1 2 luni, pe perioada 
cuprinsă între data de 11.11.2019 și data de 10.11.2020. 

Art. 8. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 9111/06.11.2019 privind 
acordarea unui concediu fără plată pentru interese personale, unui cadru didactic de la Facultatea 
de Inginerie Electrică, pe o perioadă de un an, începând cu data de 07.01.2020, conform Legii 
Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, articolul 304 alin.11. 
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