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HOTĂRÂREA 

 nr. 6 din 22.02.2021 

                                                     

 

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

22.02.2021, 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 avizează extrasele din Procesele verbale ale Consiliilor Facultăților cu 

propunerile de angajare în sistem plata cu ora pentru preluarea activităților didactice aferente 

posturilor didactice vacante, rezervate sau temporar vacante, din statele de funcții aprobate 

pentru anul universitar 2020/2021, semestrul al II-lea, conform Metodologiei privind acoperirea 

activităților didactice în regim e plata cu ora. Propunerile vor fi înaintate Senatului universitar. 

 

Art. 2. Se aprobă calendarul examenului de admitere la licență/master, pentru sesiunile 

iulie 2021 și septembrie 2021. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 3. Se aprobă solicitarea Facultății de Litere cu numărul de înregistrare 34/17.02.2021 

privind premierea unor studenți cu rezultate deosebite la concursuri studențești, conform 

„Metodologiei privind acordarea unor recompense cadrelor didactice și studenților cu rezultate 

deosebite în cadrul concursurilor studențești”. 

 

Art. 4. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 848/22.02.2021 privind 

prelungirea cu 12 luni a contractului de închiriere nr. 1184/09.03.2004. 

 

Art. 5. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 849/22.02.2021 privind 

prelungirea cu 12 luni a contractului de închiriere nr. 07/10.03.2014. 

 

Art. 6. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 850/22.02.2021 privind 

prelungirea cu 12 luni a contractului de închiriere nr. 914/27.02.2019. 

 

Art. 7. Se aprobă solicitarea Facultății de Litere cu numărul de înregistrare 42/22.02.2021 

privind susţinerea examenului de finalizare studii pentru programul „Cinematografie, fotografie, 

media (comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate media, filmologie)" în cadrul 

Universităţii Babeş- Bolyai din Cluj-Napoca. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 8. Se aprobă solicitarea Direcției Generale Administrative cu numărul înregistrare 

716/15.02.2021 privind susţinerea din venituri proprii fond centralizat a cheltuielilor curente 

(cheltuieli de personal, cheltuieli cu bunuri şi servicii) pentru activitatea căminelor şi cantinelor 
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