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HOTĂRÂREA 

 nr. 11 din 19.04.2022 

                                                     

 

Consiliul de Administrație al Universității din Craiova, în ședința din data de 19.04.2022, 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 raportul de evaluare internă și declanșarea procedurii pentru evaluarea 

externă periodică de către ARACIS a programului de studii de licență Administrație publică (la 

Drobeta Turnu Severin), domeniul de licență Științe administrative, din structura Facultății de 

Drept, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și în baza Ghidului Activităților de Evaluare 

a Calității Programelor de Studii Universitare și a Instituțiilor de Învățământ Superior. Propunerea 

va fi înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 2. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 937/SI/24.03.2022, conform Art.7 din 

Metodologiei proprii în vederea aplicării prevederilor art.16 alin. 8 din Legea nr. 448/2006 

referitoare la taxa pentru masă. 

 

Art. 3. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 300/13.04.2022 privind acordarea 

unui împrumut din fondul de venituri proprii al Facultății de Educație Fizică și Sport pentru plata 

taxelor de construcții și montaj și a taxei de timbru pentru arhitectură pentru  începerea lucrărilor 

prevăzute în cadrul proiectului „Reabilitare, reamenajare, supraetajare și extindere Corp C7, 

dezafectare Corpuri C8 și C11 Facultatea de Educație Fizică și Sport”. 

 

Art. 4. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 908/14.04.2022 privind acordarea 

unui împrumut din fondul de venituri proprii al Facultății de Automatică, Calculatoare şi 

Electronică pentru plata taxelor de construcții și montaj și a taxei de timbru pentru arhitectură 

pentru  începerea lucrărilor prevăzute în cadrul proiectului „Reabilitare și modernizare spații de 

învățământ - corpurile D (C5-6), E (C4) si F(C11) din complexul facultăților cu profil electric”. 

 

Art. 5. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 462/15.04.2022 privind actualizarea 

de tarife diferențiate pentru ITP, prin completarea categoriei membrii comunității academice cu 

STUDENȚI, respectiv tarife pentru teste la cerere, pentru sisteme (suspensie, frânare, rulare), 

respectiv emisii poluante (preț/test). Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 

R O M Â N I A 
                 MINISTERUL EDUCAŢIEI 

 

 

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



