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HOTĂRÂREA 

 nr. 10 din 24.03.2021 

                                                     

 

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

24.03.2021, 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 punerea în dezbatere publică a comunității academice a  Cartei 

Universității din Craiova și a Regulamentului Intern. 

 

Art. 2. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 1411/23.03.2021 privind 

prelungirea pentru o durată de 12 luni, cu plata utilităților, a Contractului de comodat dintre 

Universitatea din Craiova şi Asociaţia Hortus Oltenia 1962, pentru spaţiul din clădirea centrală a 

Universităţii, sala C036. 

 

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

Economic cu numărul de înregistrare 43/23.03.2021 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 „Realizarea unei sonde 

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

 

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

Economic cu numărul de înregistrare 44/23.03.2021 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 „Neliniarități și anizotropie”. 

 

Art. 5. Se respinge cererea cu numărul de înregistrare 54/02.03.2021 a unui student în 

anul I la Programul de masterat Teologie şi Cultură, Facultatea de Teologie Ortodoxă, prin care 

acesta solicită întreruperea studiilor pentru anul 2020-2021, deoarece nu îndeplinește condițiile 

prevăzute în Regulamentul privind activitatea profesională a studenților. 

 

Art. 6. Se aprobă solicitarea Prorectoratului Programe de Studii şi Asigurarea Calităţii cu 

numărul de înregistrare 1452/24.03.2021 privind:  

- condiţiile de înscriere şi de admitere la studii universitare de doctorat în cadrul 

IOSUD - Universitatea din Craiova. 

- propunerea Facultăţii de Litere privind calendarul concursului de admitere la 

programele de conversie profesională pentru sesiunile iulie 2021 și septembrie 2021. 

Acestea vor fi înaintate Senatului universitar. 
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