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HOTĂRÂREA 
 nr. 16 din 22.05.2020 

 
 

Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, în şedinţa din data de 
22.05.2020, în conformitate cu prevederile  art. 66 din Carta Universităţii şi prevederile art. 213 
alin. 13 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011,  

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 
Art. 1. Se aprobă repartizarea numărului de locuri finanţate de la bugetul de stat, pentru 

anul I, studii universitare de licenţă şi master, în anul universitar 2020/2021, pe facultăți, urmând 
ca acestea să transmită repartizarea numărului de locuri finanţate de la bugetul de stat, pentru 
anul I, studii universitare de licenţă şi master, pe domenii, la specializările/programele de studii 
acreditate sau autorizate. 

 
Art. 2. Se aprobă Procedura de susţinere publică a lucrării metodico-ştiinţifice în 

vederea obţinerii gradului didactic I, în regim online, elaborată în conformitate cu precizările 
transmise de către MEC prin adresa nr. 91541 din 18.05.2020. Aceasta va fi înaintată spre 
aprobare Senatului universitar. 

  
Art. 3. Se aprobă solicitarea Facultății de Drept cu numărul de înregistrare 

1514/19.05.2020 privind susţinerea examenului de licenţă în sesiunea iunie - iulie 2020 pentru 
un student absolvent de studii universitare de licenţă, domeniul Ştiinţe administrative, 
specializarea Administraţi publică, promoţia iulie 2009, perioada de şcolarizare 2006-2009, 
învăţământ cu frecvenţă redusă care îndeplineşte condiţiile Regulamentului privind organizarea 
şi desfăşurarea examenelor de licenţă / diplomă şi disertaţie. 

 
Art. 4. Se aprobă modificarea taxelor administrative pentru anul universitar 2020-2021, 

astfel: 
  la Anexa 2 se elimină taxele nr.15 si 33;  
 la Anexa 4 se elimină taxele nr. 2-4, 7, 9-11 și 13-14 și se propune o taxă nouă; 
 la Anexa 10 se modifică taxa nr.1 și se adaugă trei taxe noi. 

Propunerile vor fi înaintate Senatului universitar. 
 

Art. 5. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 262/19.05.2020 privind continuarea 
activității didactice după pensionare, pentru un cadru didactic de la Facultatea de Mecanică, până 
la sfârșitul anului universitar 2019-2020, cu statut de cadru didactic asociat, în baza unui contract 
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