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HOTĂRÂREA 

 nr. 8 din 10.03.2021 

                                                     

 

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

10.03.2021, 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 scoaterea la concurs a posturilor didactice şi de cercetare pe perioadă 

nedeterminată, în semestrul al II-lea al anului universitar 2020-20201 conform propunerilor 

facultăților și departamentelor. Acestea urmează să fie publicate în Monitorul Oficial al 

României.  
 
Art. 2. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 1016/02.03.2021 privind 

declanşarea procedurilor de evaluare externă periodică a domeniului de studii universitare de 

masterat şi a programelor de studii universitare de masterat aferente acestuia pentru Domeniul de 

studii universitare de masterat (DSUM): Muzică. 

 

Art. 3. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 1021/02.03.2021 privind 

declanşarea procedurii de evaluare externă în vederea acreditării unui nou domeniu de studii 

universitare de masterat în cadrul Facultăţii de Litere: Domeniul de studii universitare de master: 

Ştiinţe ale comunicării; Programul de studii universitare de master: Media Online şi imagine 

instituţională. 

 

Art. 4. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 59/09.03.2021 privind modificări 

în structura Comisiei centrale de acordare a burselor la nivelul Universității din Craiova. 

 

Art. 5. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 666/09.03.2021 privind comisiile 

electorale pentru centrele universitare Craiova şi Drobeta Turnu Severin precum şi Calendarul 

alegerilor studenţilor pentru ocuparea locurilor vacante din Consiliul Facultăţii de Economie şi 

Administrarea Afacerilor. Propunerile vor fi înaintate Senatului universitar. 

 

Art. 6. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 667/09.03.2021 privind tariful 

orar de 45 lei/oră pentru orelor prestate in regim de „plata cu ora” la programele de studii 

postuniversitare Managementul unităţilor de învăţământ și Managementul proiectelor in 

unităţile de învăţământ, gestionate de Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, 

departamentul Management, Marketing şi Administrarea Afacerilor. Propunerea va fi înaintată 

Senatului universitar. 
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