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HOTĂRÂREA 

 nr. 14 din 25.05.2022 

                                                     

 

 

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

25.05.2022, 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 schimbarea unui membru în Consiliul de Aministrație - reprezentant 

studenți, la propunerea Convenţiei Organizaţilor Studenţeşti. 

 

Art. 2. Se aprobă schimbare a unui membru student în Comisia de Etică a Universității 

din Craiova, la propunerea Convenţiei Organizaţilor Studenţeşti. Propunerea va fi înaintată 

Senatului universitar. 

 

Art. 3. Se aprobă schimbare a unui membru student în Comisia de Evaluare și Asigurare 

a Calității a Universității din Craiova, la propunerea Convenţiei Organizaţilor Studenţeşti. 

Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 4. Se aprobă încheierea unui acord de cooperare academică între Universitatea din 

Craiova și Marymount University (USA). Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 5. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 2415/23.05.2022 privind 

prelungirea cu 12 luni a contractului de închiriere nr. 02/03.06.2016. 

 

Art. 6. Se aprobă solicitarea Universității „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu cu 

numărul de înregistrare 3448/20.05.2022 privind susţinerea examenului de licenţă la 

Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor pentru 

absolvenţii specializării Informatică economică (AP cf. H.G.640/27.08.2019), Facultatea de 

Ştiinţe Economice, promoția 2022 și promoțiile anterioare. Propunerea va fi înaintată Senatului 

universitar. 

 

Art. 7. Se aprobă solicitarea Facultății de Științe cu numărul de înregistrare 

76/23.05.2022 privind calendarul alegerilor parțiale pentru un loc de membru – cadre didactice 

în Consiliul Departamentului de Matematică. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 
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Art. 8. Se aprobă solicitarea Facultății de Horticultură cu numărul de înregistrare 

430/20.05.2022 privind premierea studenților care au participat și au luat premii la concursul 

naţional „Agronomiada“, ediţia a XXXII-a, 12-15 Mai 2022, organizat de către Universitatea de 

Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj, în conformitate cu Metodologia privind acordarea 

unor recompense cadrelor didactice şi studenților cu rezultate deosebite în cadrul concursurilor 

studențești. 

 

Art. 9. Se aprobă solicitarea Facultății de Agronomie cu numărul de înregistrare 

501/19.05.2022 privind premierea studenților care au participat și au luat premii la concursul 

naţional „Agronomiada“, ediţia a XXXII-a, 12-15 Mai 2022, organizat de către Universitatea de 

Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj, în conformitate cu Metodologia privind acordarea 

unor recompense cadrelor didactice şi studenților cu rezultate deosebite în cadrul concursurilor 

studențești. 

 

Art. 10. Se aprobă solicitarea Facultății de Agronomie cu numărul de înregistrare 

505/20.05.2022 privind recunoaşterea notei la proba 1 a examenului de diplomă a unei 

absolvente, promoţia 2021, studii de licenţă, specializarea Măsurători terestre şi cadastru, care a 

obţinut nota 6 (şase) în sesiunea Iulie 2021. Aceasta nu a susținut proba 2 a examenului de 

diplomă din cauza problemelor de sănătate, conform actelor medicale. 

 

Art. 11. Se  aprobă cererea cu numărul de înregistrare 1155/SI/12.04.2022 privind 

reînmatricularea unui student, în anul IV, studii universitare de licență, specializarea Drept IF şi 

acordarea de sprijin financiar din veniturile proprii ale Facultății de Drept, echivalent cu taxa de 

reînmatriculare şi taxa de școlarizare. 

 

Art. 12. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 483/09.05.2022 privind prelungirea 

contractului de muncă cu 12 luni, începând cu data de 09 iunie 2022,  pentru un tehnician de la 

Facultatea de Mecanică, Departamentul de Mecanică Aplicată și Construcții Civile. 

 

Art. 13. Se aprobă solicitarea Facultății de Inginerie Electrică cu numărul de înregistrare 

571/23.05.2022 privind calendarul alegerilor pentru  trei locuri vacante - studenți, membrii în 

Consiliul Facultății și componența comisiei electorale. Propunerea va fi înaintată Senatului 

universitar. 

 

Art. 14. Se aprobă solicitarea  Asociației Studenților Basarabeni din Craiova cu numărul 

de înregistrare 2444/24.05.2022 privind promovarea Universității din Craiova la a 10-a ediție a 

Târgului Universităților, în Republica Moldova, în perioada 6-10 iulie în localitățile Chișinău, 

Bălți și Cahul. 

 

Art. 15. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 2463/25.05.2022 privind eliberarea 

unui alt supliment la diploma de licență. 

 

Art. 16. Se aprobă solicitarea Direcției Generale Administrative cu numărul de înregistrare 

2733/25.05.2022 privind demararea procedurilor de scoatere la concurs a trei posturi de inginer 

constructor/instalații/administrator de patrimoniu. 

 

Art. 17. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 80/24.05.2022 privind premierea 

studentei care a participat și a luat mențiune la Concursul National Studențesc de Fizică 

„Dragomir Hurmuzescu“ 2022, organizat de către Facultatea de Fizică, Universitatea București, 

în conformitate cu Metodologia privind acordarea unor recompense cadrelor didactice şi 

studenților cu rezultate deosebite în cadrul concursurilor studențești. 

 

 




