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HOTĂRÂREA 

 nr. 13 din 21.04.2021 

                                                     

 

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

21.04.2021, 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 solicitarea Facultății de Horticultură  cu numărul de înregistrare 

425/19.04.2021 privind înfiinţarea unui nou program de studii de licenţă - Ingineria mediului 

(Cod Specializare L20701019060), domeniul de licenţă Ingineria Mediului (Cod DL207010190), 

240 ECTS, cursuri de zi. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 2. Se aprobă solicitarea Facultății de Mecanică cu numărul de înregistrare 

478/16.04.2021 privind intrarea în lichidare a următoarelor programe de studii universitare de 

licenţă: Inginerie Economică în domeniul Mecanic (centrul universitar Craiova) și Ştiinţa 

Materialelor (centrul universitar Drobeta Turnu-Severin). Propunerea va fi înaintată Senatului 

universitar. 

 

Art. 3. Se aprobă Raportul de evaluare internă în vederea evaluării externe la nivel 

instituțional pentru Universitatea din Craiova. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 4. Se aprobă Metodologia proprie de admitere la studii universitare de licenţă, de 

master şi de doctorat, pentru anul universitar 2021-2022. Propunerea va fi înaintată Senatului 

universitar. 

 

Art. 5. Se aprobă solicitarea Direcției Generale Administrative cu numărul de înregistrare 

1945/21.04.2021 privind contractele de închiriere nr.1184/09.03.2004 şi nr. 914/07.02.2019. 

 

Art. 6. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 1945/21.04.2021 privind 

prelungirea cu 12 luni a contractului de închiriere nr.19/19.05.2014. 

 

Art. 7. Se aprobă solicitarea Prorectoratului Cercetare Științifică și Relații cu Mediul 

Economic cu numărul de înregistrare 80/20.04.2021 privind acordarea unui împrumut din Fondul 

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

echipei de cercetare, pentru luna aprilie 2021, pentru proiectul „Realizarea unei sonde 

electrochimice multi-canal pentru a monitoriza evoluţia sedimentelor (SEMSED)”. 

 

Art. 8. Se aprobă propunerea Prorectoratului Cercetare Științifică și Relații cu Mediul 

Economic privind încheierea unui Protocolul de colaborare cu Muzeul de Arheologie şi 

Etnografie Corabia, aparţinând Primăriei oraşului Corabia, pe o perioadă de 5 ani.  
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