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HOTĂRÂREA 
 nr. 1 din 8.01.2020 

 
 

Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 
8.01.2020, 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 solicitarea cu numărul de înregistrare 28/07.01.2020 privind acordarea 
unui împrumut din linia de credit deschisă de Universitatea din Craiova, cu destinaţia finanţării 
proiectelor, în vederea plăţii contribuţiilor aferente lunii decembrie 2019 pentru proiectul 
„Student antreprenor în cadrul Facultăţilor de Ştiinţe Sociale, Litere şi Geografie”. 

 
Art. 2. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 65/08.01.2020 privind acordarea 

unui împrumut din linia de credit deschisă de Universitatea din Craiova, cu destinaţia finanţării 
proiectelor, în vederea plăţii contribuţiilor aferente lunii decembrie 2019 pentru proiectul 
„Promoting the Governance of Regional Ecosystem Services”. 

 
Art. 3. Se aprobă solicitarea Staţiunii de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultură 

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

 
Art. 4. 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 ianuarie 2020. Împrumutul va fi restituit în decursul 
anului 2020. 

 
Art. 5. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 63/08.01.2020 privind restituirea 

primei tranșe din taxa de școlarizare. 
 

Art. 6. Nu se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 10127/17.12.2019. 
 

Art. 7. Se aprobă cererea de demisie cu numărul de înregistrare 10213/24.12.2019, cu 
renunțare parțială la preaviz. 

 
Art. 8. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 27/07.01.2020 privind refacerea 

unei diplome de licență. 
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