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HOTĂRÂREA 

 nr. 29 din 20.10.2021 

                                                     

 

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

20.10.2021, 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 solicitarea Facultății de Mecanică cu numărul de înregistrare 

32/15.10.2021 privind tarifele actualizate pentru inspecțiile tehnice periodice la automobile, 

derulate la stația ITP Mecanică. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

  

Art. 2. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 7114/20.10.2021 privind 

acordarea tranșei pentru anul 2021. 

 

Art. 3. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 6789/18.10.2021 privind 

încheierea unui nou contract de achiziție gaze naturale pentru o perioada de 6 luni, la prețul cel 

mai mic rezultat în urma tranzacției de la Bursa Română de Mărfuri din data de 15.10.2021. 
 

Art. 4. Se aprobă înmatricularea studenților străini în baza documentelor autentificate 

transmise prin mijloace electronice, urmând ca originalele să fie depuse în condițiile prezenței 

fizice a candidatului pe teritoriul României. 

 

Art. 5. Se aprobă, în temeiul Ordinului Ministrului Educației și Cercetării nr.4156/2020 

pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind regimul actelor de studii și al documentelor 

universitare în sistemul de învățământ superior:  

- compartimentele ce desfășoară activități de gestionare a actelor de studii şi a documentelor 

universitare; 

- persoanele responsabile desemnate la nivel de Universitate ce desfășoară activități de 

întocmire/completare şi gestionare a actelor de studii și a documentelor universitare; 

- persoanele ce vor semna actele de studii  și documentele universitare. 

 

Art. 6. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 2187/19.10.2021 privind 

condiţiile de admitere şi calendarul organizării şi desfășurării cursurilor la următoarele programe 

de studii postuniversitare organizate la Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor: 

- Managementul proiectelor în unitățile de învățământ (300 de ore de activitate didactica - 12 

săptămâni); 

- Managementul unităților de învățământ (600 de ore de activitate didactica - 24 săptămâni) 

Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 
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