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HOTĂRÂREA 

 nr. 9 din 17.03.2021 

                                                     

 

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

17.03.2021, 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 plata cotizaţiei pentru anul 2021, având în vedere statutul Universității 

din Craiova de membru al Consiliului Național al Rectorilor. 

 

Art. 2. Se aprobă propunerea cu numărul de înregistrare 59/15.03.2021 de la Consiliul 

Facultăţii de Drept privind acordarea titlului de „Doctor Honoris Causa”. Aceasta va fi înaintată 

Senatului universitar. 

 

Art. 3. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 21BJ/16.03.2021 privind 

prelungirea cu 12 luni a contractului de închiriere nr. 1535/20.03.2017. 

 

Art. 4. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 40/16.03.2021 de la Prorectoratul 

Cercetare Științifică și Relații cu Mediul Economic privind acordarea unui împrumut din Fondul 

Centralizat de Cercetare, necesar plăţii contribuţiilor aferente drepturilor salariale pentru luna 

martie 2021, pentru proiectul „ Tehnologii emergente pentru contracararea efectelor induse de 

curgerile turbulente ale mediilor fluide - CONTUR”. 

 

Art. 5. Se aprobă cererile cu numerele de înregistrare 719/09.03.2021, 1106/05.03.2021 

și 1236/15.03.2021 privind restituiri de taxe achitate eronat în contul Universității din Craiova. 

 

Art. 6. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 324/16.03.2021 privind 

înregistrarea pe veniturile proprii ale Universităţii din Craiova a unei sume ce reprezintă taxe 

achitate de persoane care nu au fost înmatriculate ca studenţi ai Universităţii din Craiova şi care 

nu au solicitat timp de 3 ani restituirea acestora. 

 

Art. 7. Se aprobă solicitarea Prorectoratului Programe de Studii și Asigurarea Calităţii cu  

numărul de înregistrare 1282/17.03.2021privind: 

-  Regulament cadru pentru evaluarea şi notarea studenţilor; 

- Regulament privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de licenţă/diplomă şi 

disertaţie - 2021; 

R O M Â N I A 
             MINISTERUL EDUCAŢIEI  ȘI CERCETĂRII 

 

 

Universitatea din Craiova 
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 

 

Craiova, Str. Al.I. Cuza, nr. 13, 200585,   

tel: +40-351-403145,  fax:+40-251-411688,  www.ucv.ro 

e-mail: rectorat@central.ucv.ro, rectorat@ucv.ro 
 

 

http://www.ucv.ro/
mailto:rectorat@central.ucv.ro
mailto:rectorat@ucv.ro



