
Hotărârea nr. 7  din  03.03.2021  1 
 

               

 

 

   

      

  

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA 

 nr. 7 din 03.03.2021 

                                                     

 

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

03.03.2021, 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 calendarul de admitere la doctorat, în sesiunea septembrie 2021. 

Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 2. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 3341/22.02.2021 privind 

susținerea examenului de finalizare a studiilor universitare de licență în cadrul Universității din 

Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă, specializarea Artă sacră, de către absolvenții 

Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, specializarea Artă sacră, din domeniu de licență 

Arte vizuale, promoția 2021. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 3. Se aprobă încheierea unui memorandum de cooperare între Universitatea din 

Craiova (Craiova, România) și Rochester Institute of Technology (New York, U.S.A.). 

Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 4. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 1015/02.03.2021 privind trecerea 

pe cheltuiala Universității din Craiova - SD Banu Mărăcine, a unei sume reprezentând stocuri 

semifabricate (vin, oțet de mere și distilate), conform propunerilor comisiei de inventariere 

anuală a patrimoniului SD Banu Mărăcine cuprinse în Procesul-verbal nr.03/04.01.2021 și a 

Raportului privind rezultatele evaluării calității unor băuturi alcoolice și non-alcoolice din 

18.02.2021. 

 

Art. 5. Se aprobă solicitarea Prorectoratului Programe de Studii şi Asigurarea Calităţii cu 

numărul de înregistrare 1017/02.03.2021 privind îndeplinirea procedurilor de evaluare pentru 

evaluare externă a calităţii academice (evaluare periodică instituţională) a Universităţii din 

Craiova, de către Agenţia Română de Asigurarea a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS), 

în conformitate cu prevederile art. 13, 17, 18, 29-32 din O.U.G. nr. 75 / 2005 privind asigurarea 

calităţii educaţiei, aşa cum a fost aprobată de Legea nr. 87/2006. 

 

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

numărul de înregistrare 1023/02.03.2021, în conformitate cu prevederile Art. 4 alin (1) din 

Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 5.146 din 12 septembrie 2019 privind aprobarea 

aplicării generalizate a Sistemului european de credite transferabile, privind numirea doamnei 
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conf. univ. dr. G. I. - coordonator de ECTS la nivelul Universităţii din Craiova. Propunerea va fi 

înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 7. Se aprobă solicitarea Prorectoratului Fonduri Europene și Informatizare cu 

numărul de înregistrare 54/02.03.2021 privind demararea procedurii de selecție prin concurs a 6 

experți, comisia de concurs, comisia de contestații și calendarul pentru proiectul „Sprijin la 

început de cariera pentru studenții Universității din Craiova”. 

 

Art. 8. Se aprobă solicitarea Prorectoratului Fonduri Europene și Informatizare cu 

numărul de înregistrare 1041/03.03.2021 privind acordarea unei burse din veniturile proprii ale 

Universităţii din Craiova, unei studente de la Facultatea de Economie și Adiminstrarea 

Afacerilor, anul III, în cuantum de 300 de lei/lună, pe perioada semestrului al doilea al anului 

universitar 2020-2021, conform art.1 alin. 4 din Regulamentului privind acordarea burselor si a 

altor forme de sprijin social pentru studenţi. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 9. Se aprobă cuantumul taxelor necesare funcționării Centrului de Testare ECDL 

Acreditat al Universității din Craiova. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 10. Se aprobă cererile cu numerele de înregistrare 53/01.03.2021, 107/12.01.2021,  

108/12.01.2021, 860/22.02.2021, 902/24.02.2021, 922/25.02.2021 și 1930/22.02.2021 privind 

restituiri de taxe achitate eronat în contul Universității din Craiova. 

 

Art. 11. Se aprobă plata cotizaţiei de membru pentru Universitatea din Craiova la 

Asociaţia ANELIS PLUS, pentru anul 2021. 

 

Art. 12. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 534/17.12.2020 de la Facultatea 

de Științe, Departamentul de Fizică privind plata taxei de 200 euro ce reprezintă contribuţia 

Universităţii din Craiova, pentru anul 2020, ca membru institutional al reţelei Southern European 

Network in Mathematical and Theoretical Physics SEENET- MTP. Decontatea se va face din 

fondul de cercetare al Departamentului de Fizică. 

 

Art. 13. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 20/03.03.2021 de la Prorectoratul 

Cercetare Științifică și Relații cu Mediul Economic privind acordarea unui împrumut din Fondul 

Centralizat de Cercetare, necesar plăţii contribuţiilor aferente drepturilor salariale pentru luna 

februarie 2021, pentru  proiectul component nr. 3 cu titlul „Senzori de presiune mobili pentru 

monitorizarea undelor de şoc datorate exploziilor bazaţi pe heterostructuri ceramice – 

polimerice”. 

 

Art. 14. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 21/03.03.2021 de la Prorectoratul 

Cercetare Științifică și Relații cu Mediul Economic privind acordarea unui împrumut din Fondul 

Centralizat de Cercetare, necesar plăţii contribuţiilor aferente drepturilor salariale pentru luna 

februarie 2021, pentru  proiectul „Neliniarități și anizotropie”. 

 

Art. 15. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 1030/03.03.2021 de la 

Prorectoratul Cercetare Științifică și Relații cu Mediul Economic privind acordarea unui 

împrumut din Fondul Centralizat de Cercetare, necesar plăţii contribuţiilor aferente drepturilor 

salariale pentru luna februarie 2021, pentru proiectul „Cercetări privind determinarea 

experimentală a parametrilor electrici şi mecanici ai cablurilor sertizate utilizate în construcţia 

locomotivelor electrice”. 

 

Art. 16. Se aprobă achitarea, către Institutul de Stat pentru Testarea și Înregistrarea 

Soiurilor, a tarifului anual pentru menținerea în vigoare a brevetului de soi de nuc ROBIMAR. 

Plata se va face din fondul centralizat al Universtății din Craiova. 

 




