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HOTĂRÂREA 

 nr. 33  din 17.11.2021 

                                                     

 

Consiliul de Administrație al Universității din Craiova, în ședința din data de 17.11.2021, 

în conformitate cu prevederile  art. 66 din Carta Universității și prevederile art. 213 alin. 13 din 

Legea Educației Naționale nr. 1/2011,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă solicitarea Facultății de Litere cu numărul de înregistrare 385/10.11.2021 

privind calendarul alegerilor pentru funcţia de Director de departament şi a membrilor Consiliului 

departamentului, în cadrul Departamentului de limbi romanice şi clasice (D9). Propunerea va fi 

înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 2. Se aprobă solicitarea Facultății de Agronomie cu numărul de înregistrare 

1727/11.11.2021 privind aprobarea cererii Asociației Studenților Agronomi din Craiova de a 

desfăşura alegeri pentru ocuparea celor 2 locurilor vacante în Consiliul Facultăţii de Agronomie, 

respectiv a unui loc vacant în Senatul Universităţii din Craiova, calendarul și membrii comisiei de 

alegeri pentru studenți. 

 

Art. 3. Se aprobă modificarea art. 7 din Regulamentul privind organizarea şi desfășurarea 

examenelor de licență/diplomă și disertație. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 
Art. 4. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 435/17.11.2021 privind  acordarea 

unui împrumut din veniturile proprii ale Universităţii din Craiova, necesar pentru efectuarea plăţii 

contribuţiilor aferente salariilor lunii octombrie 2021 din cadrul proiectului „Rămânem împreună la 

Ştiinţe”. Împrumutul solicitat va fi rambursat la momentul încasării tranşei a II-a de finanţare. 

 

Art. 5. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 436/17.11.2021 privind  acordarea 

unui împrumut din veniturile proprii ale Universităţii din Craiova, necesar pentru plata achiziţiei de 

tonere şi materiale consumabile din cadrul proiectului „Construieşteţi viitorul alături de noi”. 

Împrumutul solicitat va fi rambursat Universităţii din Craiova la momentul încasării tranşei a IV-a 

de finanţare. 

 

Art. 6. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 437/17.11.2021 privind  acordarea 

unui împrumut din veniturile proprii ale Universităţii din Craiova, pentru efectuarea plăţii 

contribuţiilor aferente salariilor lunilor octombrie și noiembrie 2021 din cadrul proiectului 

„Construieşteţi viitorul alături de noi”. Împrumutul solicitat va fi rambursat Universităţii din 

Craiova la momentul încasării tranşei a IV-a de finanţare. 
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