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HOTĂRÂREA 

 nr. 11 din 01.04.2021 

                                                     

 

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

01.04.2021, 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 Danube Rectors’ Conference (DRC). 

 

Art. 2. Se aprobă solicitarea cu nr. 1073/12.03.2021 privind  acordarea avizului de 

amplasament pentru traseul gaz metan dar si a dreptului de uz si servitute pentru terenurile 

afectate de acesta, pe durata funcționarii investiției. 

 

Art. 3. Se aprobă solicitarea Prorectoratului Cercetare Științifică și Relații cu Mediul 

Economic cu numărul de înregistrare 49/31.03.2021 privind acordarea unui împrumut din Fondul 

Centralizat de Cercetare, necesar plăţii contribuţiilor aferente drepturilor salariale ale membrilor 

echipei de cercetare, pentru luna martie 2021, pentru proiectul component nr. 3 cu titlul „Senzori 

de presiune mobili pentru monitorizarea undelor de şoc datorate exploziilor bazaţi pe 

heterostructuri ceramice - polimerice”, ce face parte din proiectul complex cu titlul „Fabricarea, 

calibrarea şi testarea de sisteme integrate avansate de senzori pentru aplicaţii în securitate 

societală”. 

 

Art. 4. Se aprobă propunerile Prorectoratului Cercetare Științifică și Relații cu Mediul 

Economic privind încheierea a două protocoale de colaborare cu agenți economici în vederea 

promovării reciproce a imaginii, a activitățiilor, a evenimentelor și a proiectelor comune. 

 

Art. 5. Se aprobă încheierea unui contract de comodat între Mitropolia Olteniei- 

Arhiepiscopia Craiovei și Universitatea din Craiova privind folosirea gratuită de către 

universitate a imobilelor din Str. Brestei, nr.24 ca sediu al Facultăţii de Teologie Ortodoxă a 

Universităţii din Craiova, în vederea desfăşurării activităţii de învăţământ universitar, pe o 

perioadă de 10 ani. 

 

Art. 6. Se aprobă solicitarea Facultății de Horticultură cu numărul de înregistrare 

415/30.03.2021 privind înfiinţarea unui nou program de studii de licenţă - INGINERIA 

PRODUSELOR ALIMENTARE (Cod Specializare L20501015010), domeniul de licenţă 

Ingineria Produselor Alimentare (Cod DL205010150), 240 ECTS, cursuri de zi. Propunerea va fi 

înaintată Senatului universitar. 
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