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HOTĂRÂREA 

 nr. 15 din 12.05.2021 

                                                     

 

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

12.05.2021, 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 repartizarea numărului de locuri finanţate de la bugetul de stat, pentru 

anul I, studii universitare de licenţă şi master, în anul universitar 2021/2022, pe facultăți, urmând 

ca acestea să transmită repartizarea numărului de locuri finanţate de la bugetul de stat, pentru 

anul I, studii universitare de licenţă şi master, pe domenii, la specializările/programele de studii 

acreditate sau autorizate. 

 

Art. 2. Se aprobă propunerea Prorectoratului Cercetare Științifică și Relații cu Mediul 

Economic privind încheierea unui Protocolul de colaborare cu Serviciul Cultural, aparţinând 

Primăriei oraşului Corabia, pe o perioadă de 5 ani.  

 

Art. 3. Nu se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 349/25.03.2021 privind 

susținerea examenului de finalizare studii de licență la Universitatea din Craiova. 

 

Art. 4. Se aprobă taxele administrative pentru anul universitar 2021-2022. Propunerea va 

fi înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 5. Se aprobă cuantumul taxelor de înscriere la concursul pentru ocuparea posturilor 

didactice pe perioadă nedeterminată, în semestrul al II-lea anul universitar 2020-2021, publicate 

în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, nr. 368 din 6 mai 2021. Propunerea va fi 

înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 6. Se aprobă solicitarea Prorectoratului Fonduri Europene și Informatizare cu 

numărul de înregistrare 123/11.05.2021 privind demararea procedurii de selecție prin concurs a 

unui expert consiliere și orientare în carieră, comisia de concurs, comisia de contestații și 

calendarul pentru proiectul „Stagii de practică inovative și interdisciplinare”. 

 

Art. 7. Se aprobă solicitarea Departamentului de Relații Internaționale cu numărul de 

înregistrare 58/DRI/10.05.2021 privind acoperirea, din venituri proprii, pentru întreaga perioadă 

de derulare a proiectului, a costurilor care rezultă în urma operaţiunilor financiare ale contului 

deschis la bancă, pentru buna desfăşurare a activităţilor proiectului de mobilitate în învăţământul 

universitar, finanţat prin Programul de Educaţie, Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilor. 
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