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HOTĂRÂREA 
 nr. 24 din 30.07.2020 

                                                     
 

Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, în şedinţa din data de 30.07.2020, 
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 componența comisiei de stabilire a valorii rezultatelor activităţii de 
cercetare-dezvoltare în vederea valorificării acestora, conform Procedurii interne privind 
stabilirea valorii rezultatelor activităţii de cercetare-dezvoltare în vederea valorificării acestora. 

 
Art. 2. Se aprobă solicitarea Direcției Generale Administrative cu nr. 789/27.07.2020 

privind scoaterea din funcţiune/uz active fixe şi materiale de natura obiectelor de inventar. 
 

Art. 3. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 2992/08.07.2020 privind acordarea de 
concediu fără plată pentru interese personale, pe perioada de un an calendaristic, începând cu data 
de 01 octombrie 2020. 

 
Art. 4. Se aprobă, având în vedere solicitarea Fundației Gaudeamus - Universitatea Tomis 

din Constanţa, încheierea unui protocolul pentru ca absolvenții de la programele de studii 
Administrarea Afacerilor, Economia comerțului, turismului, serviciilor și managementul calității, 
Finanțe și bănci să susţină examenul de licenţă cu Facultatea de Economie şi Administrarea 
Afacerilor, Universitatea din Craiova, în sesiunea septembrie 2020, conform legislaţiei în vigoare. 
Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 
Art. 5. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 3311/22.07.2020 privind restituirea 

unei sume achitate în contul Universității din Craiova reprezentând taxă de arhivare certificat de 
absolvire D.P.P.D., achitată eronat. 

 
Art. 6. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 3310/22.07.2020 privind restituirea 

taxei de înscriere şi înmatriculare și a taxei de școlarizare pentru un program de studii 
postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă de la Facultatea de Economie și 
Administrarea Afacerilor. 

 
Art. 7. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 3265/20.07.2020 privind restituirea 

unei sume achitate în plus în contul Universității din Craiova ca taxă de înscriere la concursul de 
admitere la studii universitare de licență. 
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Art. 8. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 3319/22.07.2020 privind restituirea 
unei sume achitate în contul Universității din Craiova reprezentând taxă de înscriere la concursul 
de admitere la studii universitare de licență deoarece fost achitată eronat. 

 
Art. 9. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare  3418/24.07.2020 privind restituirea 

primei tranșe și taxa de școlarizare pentru studii universitare de master deoarece solicitanta și-a 
retras dosarul de înscriere. 
 

Art. 10. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 3359/23.07.2020 privind restituirea 
primei transe din taxa de școlarizare pentru studii universitare de licență deoarece a fost achitată 
eronat. 
 

Art. 11. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 3318/22.07.2020 privind restituirea 
unei sume achitate în contul Universității din Craiova reprezentând taxă de înmatriculare la 
concursul de admitere la studii universitare de licență deoarece solicitantul nu s-a mai 
înmatriculat. 

 
Art. 12. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 332/22.07.2020 privind restituirea 

unei sume achitate eronat în contul Universității din Craiova ca taxă de înscriere la concursul de 
admitere la studii universitare de licență. 

 
Art. 13. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 3340/23.07.2020 privind restituirea 

unei sume achitate eronat în contul Universității din Craiova ca taxă de înscriere la concursul de 
admitere la studii universitare de licență. 

 
Art. 14. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 323/20.07.2020 privind restituirea 

unei sume achitate eronat în contul Universității din Craiova ca taxă de înscriere la concursul de 
admitere la studii universitare de licență. 

 
Art. 15. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 3105/13.07.2020 privind restituirea 

unei sume achitate eronat în contul Universității din Craiova ca taxe de înscriere la concursul de 
admitere la studii universitare de licență. 

 
Art. 16. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 321/20.07.2020 privind restituirea 

unei sume achitate eronat în contul Universității din Craiova ca taxe de înscriere la concursul de 
admitere la studii universitare de licență. 

 
Art. 17. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 3321/22.07.2020 privind restituirea 

unei sume achitate eronat în contul Universității din Craiova ca taxă de înscriere la concursul de 
admitere la studii universitare de licență. 

 
Art. 18. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 337/27.07.2020 privind restituirea 

primei tranșe și taxa de școlarizare pentru studii universitare de licență deoarece a fost achitată 
eronat. 

 
Art. 19. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 3148/14.07.2020 privind restituirea 

unei sume achitate eronat în contul Universității din Craiova ca taxă de înscriere la concursul de 
admitere la studii universitare de licență. 

 
Art. 20. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 3382/23.07.2020 privind restituirea 

unei sume achitate eronat în contul Universității din Craiova ca taxă de înscriere la concursul de 
admitere la studii universitare de licență. 

 



Att.2l. Se aprobd cererea cu num6rul de inregistrare 3302t21.07.202O privind restituirea
unei sume achitate eronat in contul Universitlfii din Craiova ca taxe de inscriere la concursul de
admitere la studii universitare de licenfi.

Art.22. Se aprobd cererea cu numdrul de inregistrare 343t29.07.2020 privind restituirea
unei sume achitate eronat in contul Universitdlii din Craiova ca taxe de inscriere la concursul de
admitere la medicind qi farmacie.

Art.23. Se aprobd cererea cu numlrul de inregistrare 3455t27.O7 .2020 privind restituirea
unei sume achitate eronat in contul Universitilii din Craiova.

ArJ.24. Se aprob[ cererea cu numdrul de inregistrare 3277120.07.2020 privind restituirea
unei sume achitate eronat in contul Universit{ii din Craiova ca taxe de inscriere la concursul de
admitere la studii universitare de licen![.

Art.25. Se aprobd cererea cu numdrul de inregistrare 3328122.07.2020 privind restituirea
unei sume achitate eronat in contul Universitdlii din Craiova ca taxd de inmatriculare la concursul
de admitere la studii universitare de licen{i.

Art.26. Se aprobd cererea cu numdrul de inregistrare 3424t24.07.2020 privind restituirea
unei sume achitate eronat in contul Universitltii din Craiova reprezent0nd taxl de eliberare
certificat de absolvire D.P.P.D.

Art.27. Se aprobi cererea cu numlrul de inregistrare 336t23.07.2020 privind restituirea
unei sume achitate eronat in contul UniversitS{ii din Craiova ca taxd la concursul de admitere la
studii universitare de licenf6.

Art. 28. Se aprob[ solicitarea cu numdrul de inregistrare 3529t28.07.2020 privind refacerea
unui supliment, anex5 la diploma de licenf5 deoarece con]inea erori.

Alrt.zg. Se aprobd solicitarea cu numirul de inregistrare 3528t28.07.202O privind
eliberarea unui alt supliment, anexi la diploma de licenli deoarece primul a fost pierdut.

Art. 30. Se aprobl solicitarea cu numdrul de inregis trare 3454t27.O7.zlz}privind eliberarea
unui duplicat pentru o diplomd de inginer.

Art. 31. Se aprobl solicitarea cu numdrul de iruegistrare 3552t29.O7.2020 privind eliberarea
unui duplicat pentru o diploml de master.

Art. 32. Se aprob6 solicitarea cu num5rul de inregisffarc 3558t29.O7.2020 privind eliberarea
unui duplicat pentru o diplomd de absolvire.

Art.33. Nu se aprobd solicitarea cu numdrul de inregistrare 36OL13O.O7.2O2O privind
eliberarea unei alte diplome de physician (doctor-medic).

Art. 34. Prezentahot5r6re se afiqeazd pe pagina de internet a Universitetii din Craiova.

Preqedintele Consiliului de Administrafie,

Prof. univ. dr. Cezar Ionut
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