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HOTĂRÂREA 

 nr. 17 din 22.06.2022 

                                                     

 

Consiliul de Administrație al Universității din Craiova, în ședința din data de 22.06.2022, 

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 cu numărul de înregistrare 3208/21.06.2022 privind acordarea 

unui împrumut din venituri proprii pentru plata unei facturi, pentru proiectul „Reabilitare și 

modernizare spații învățământ - corpuri G(C12), H(C16), I(C13), J(C14) și K(C15) din complexul 

facultăților cu profil electric”.  

 

Art. 2. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 3209/21.06.2022 privind alegerea 

unui membru (1 loc vacant cadru didactic) în Consiliului Facultății de Agronomie: calendarul 

organizării alegerilor pentru  locul vacant din Consiliului Facultății și membrii comisiei electorale 

- cadre didactice. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 3. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 655/21.06.2022 privind rezervarea 

a două apartamente la Căminul nr. 3, pentru cei doi lectori de la Facultatea de Litere: lectorul 

francez şi lectorul bulgar pentru anul universitar 2022-2023. 

 

Art. 4. Se aprobă schimbarea unui membru în Comisia de Etică a Universității din 

Craiova. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 5. Se aprobă  solicitarea cu numărul de înregistrare 202/21.06.2022 privind anularea 

exmatriculării a doi studenți, aceștia fiind trecuți eronat în adresa nr. 2155/SI/19.10.2018 prin care 

a fost solicitată exmatricularea. 

 

Art. 6. Se aprobă completarea deciziei nr. 768 B/ 21.10.2021 privind desemnarea 

compartimentelor și a persoanelor care desfășoară activități de gestionare a actelor de studii și a 

documentelor universitare. 

 

Art. 7. Se aprobă Metodologia de admitere, organizare și finalizare a programelor 

postdoctorale din cadrul IOSUD-UCV. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 8. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 3029/14.06.2022 privind acordarea 

unui împrumut, din veniturile proprii ale Universității din Craiova, necesar pentru efectuarea 
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