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HOTĂRÂREA 

 nr. 16 din 20.05.2021 

                                                     

 

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

20.05.2021, 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 cifra de școlarizare (buget și taxă) pentru anul I, studii universitare de 

licenţă şi master, pe domenii, la specializările/programele de studii acreditate sau autorizate, în 

anul universitar 2021/2022, conform propunerilor facultăților. 

 

Art. 2. Se aprobă Regulamentul Intern al Universității din Craiova. Propunerea va fi 

înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 3. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 2401/18.05.2021 privind 

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

 

Art. 4. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 614/18.05.2021 privind scoaterea 

din funcțiune/uz a unor active fixe şi materiale de natura obiectelor de inventar, în urma 

operaţiunilor de inventariere efectuate la Universitatea din Craiova, unitatea centrală, în perioada 

ianuarie-aprilie 2021, în vederea trimiterii ordonatorului principal de credite. 

 

Art. 5. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 614/18.05.2021 de la 

Departamentul de Relații Internaționale privind încadrarea mobilităţilor Erasmus efectuate de 

studenţii Universităţii din Craiova, în perioada martie 2020 - iunie 2020, la cazuri de forţă 

majoră COVID19, deoarece mobilităţile au continuat şi s-au încheiat în format Online, format 

care nu era menţionat în contractul financiar semnat de student înainte de începerea mobilităţii 

Erasmus. 

 

Art. 6. Se aprobă solicitarea Facultății de Agronomie privind cuantumul taxelor de 

participare la Simpozionul Agricultură Durabilă - Agricultura viitorului propus să se desfăşoare 

în perioada  18-20 noiembrie 2021. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 7. Se aprobă constituirea și membrii unei comisii de cadre didactice cu expertiză în 

domeniul Teologie, cu atribuţii conforme Ordinului Ministrului Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului nr. 3223 din 08/02/2012 pentru aprobarea Metodologiei de recunoaştere 

a perioadelor de studii efectuate în străinătate, Art. 3, alin (1) lit. c), referitor la cererea de 

recunoaştere a perioadei de studii efectuate în străinătate, într-o perioadă anterioară înscrierii la 

studii doctorale la IOSUD- Universitatea din Craiova. 
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