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HOTĂRÂREA 

 nr. 24 din 16.09.2021 

                                                     

 

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

16.09.2021, 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 Modalitatea de desfășurare a activităților în Universitatea din Craiova 

în contextul pandemiei COVID– 19, în anul universitar 2021/2022. Propunerea va fi înaintată 

Senatului universitar. 
 
Art. 2. Se aprobă Procedura de confirmare locuri admitere pentru candidații aflați în 

izolare/carantină, sesiunea de admitere septembrie 2021. 
 

Art. 3. Se aprobă Procedura de redistribuire a locurilor bugetate disponibilizate, pentru 

anul I, la programele de studii universitare de licență  din cadrul  Universității din Craiova  

după sesiunea de admitere din septembrie 2021. 
 

Art. 4. Se aprobă ca scoaterea la concurs a posturilor de asistent pe perioadă determinată 

de către facultăți să se realizeze în baza unei Note de fundamentare prin care să se justifice 

necesitatea scoaterii la concurs a respectivelor posturi, după aplicarea prevederilor Art. 164, alin. 

3 din Legea nr. 1/2011. 

 

Art. 5. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 5025/15.09.2021 de la Comitetul 

Director al Stațiunilor Didactice şi de Cercetare din cadrul Universității din Craiova privind 

valorificarea strugurilor din producția anului 2021, ajunși la maturitate, care nu mai pot aştepta 

procesul de vinificație (aprox. 10% din producția totală de struguri) la preturile propuse prin 

procesul- verbal din data de 30.08.2021 şi anume: struguri albi - 3 lei/kg, TVA inclus și struguri 

negri - 2,5 lei, TVA inclus. 

 

Art. 6. Se aprobă solicitările cu numerele de înregistrare 4952/14.09.2021, 

4953/14.09.2021, 4954/14.09.2021 și 4955/14.09.2021 de la Biroul Juridic privind prelungirea 

unor contracte de închiriere cu 12 luni. 
 

Art. 7. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 395/15.09.2021 privind premierea 

a 100 de membri din grupul ţintă cu cele mai bune rezultate obţinute prin participarea la 

programe de învăţare prin stagii de practică, din bugetul proiectului „Educaţie şi competenţe prin 
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stagii de practică pentru studenţi din domeniul drept şi administraţie publică”, conform tranşei de 

prefinanţare nr. 4. 

 

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

numărul de înregistrare 250/16.09.2021 privind demararea procedurii de selecție prin concurs a  

unui post de tutore, comisia de concurs, comisia de contestații și calendarul pentru proiectul 

„Educaţie şi competenţe prin stagii de practică pentru studenţi din domeniul drept şi 

administraţie publică”. 

 

Art. 9. Se aprobă solicitarea Prorectoratului Fonduri Europene și Informatizare cu 

numărul de înregistrare 251/16.09.2021 privind demararea procedurii de selecție prin concurs a  

11 (unsprezece) experţi, comisia de concurs, comisia de contestații și calendarul pentru proiectul 

„Sprijin la început de cariera pentru studenții Universității din Craiova”. 

 

Art. 10. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare  206/14.09.2021 de la Facultatea 

de Litere privind premierea studenților care au luat locul al III-lea și mențiune la Concursul 

Student Competition. American Studies, ediţia a 12-a, 2020, secțiunea Creative Writing, în 

conformitate cu Metodologia privind acordarea unor recompense cadrelor didactice şi 

studenților cu rezultate deosebite în cadrul concursurilor studențești. 
 

Art. 11. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare  220/15.09.2021 de la Facultatea 

de Litere privind modificarea denumirii Departamentului 10 (D10), din Departamentul de Arte 

în Departamentul Arte şi Media, ca urmare a trecerii programelor de studii: Jurnalism - licenţă; 

Media online şi imagine instituţională - master, şi a colectivului de cadre titulare care predau la 

aceste programe de studii, din Statul de funcţii al Departamentului de Comunicare, Jurnalism şi 

Ştiinţe ale educaţiei (Dl3) în Statul de funcţii al Departamentului de Arte (D10). Propunerea va fi 

înaintată Senatului universitar. 
 

Art. 12. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare  219/15.09.2021 de la Facultatea 

de Litere privind modificarea denumirii Departamentului 13 (Dl3), din Departamentul de 

comunicare, jurnalism şi ştiinţe ale educaţiei în Departamentul de ştiinţe ale educaţiei şi ale 

comunicării, ca urmare a trecerii programelor de studii: Jurnalism — licenţă; Media online şi 

imagine instituţională - master, şi a colectivului de cadre titulare care predau la aceste programe 

de studii, din Statul de funcţii al Departamentului de Comunicare, Jurnalism şi Ştiinţe ale 

educaţiei (Dl3) în Statul de funcţii al Departamentului de Arte (D10). Propunerea va fi înaintată 

Senatului universitar. 
 

Art. 13. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare  225/15.09.2021 de la Facultatea 

de Litere privind cuantumul taxelor de participare la conferinţa Comparativism, Identity, 

Communication, ediţia a XlV-a, 15-16 octombrie (on-line) 2021. Propunerea va fi înaintată 

Senatului universitar. 
 

Art. 14. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare  223/15.09.2021 de la Facultatea 

de Litere privind organizarea examenului de admitere la programul de master Media online şi 

imagine instituţională, domeniul Ştiinţe ale comunicării, domeniul fundamental Ştiinţe sociale, 

în sesiunea septembrie 2021, în conformitate cu criteriile de admitere aprobate pentru domeniul 

fundamental Ştiinţe sociale, cu calendarul de admitere în vigoare şi având drept comisie de 

concurs comisia de admitere aprobată pentru programul de masterat Paradigme ale comunicării 

intercuturale (formată din specialişti în domeniu). 

 

Art. 15. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 841/01.09.2021 privind continuarea 

activității didactice după pensionare, pentru un cadru didactic de la Facultatea de Inginerie 

Electrică, până la sfârșitul anului universitar 2021-2022, cu statut de cadru didactic asociat, în 




