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HOTĂRÂREA 

 nr. 34  din 24.11.2021 

                                                     

 

Consiliul de Administrație al Universității din Craiova, în ședința din data de 24.11.2021, 

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 validează rezultatele finale ale concursurilor pentru acordarea gradației de merit 

pentru personalul didactic al Universității din Craiova, cu excepția Facultăților de Mecanică și 

Automatică, Calculatoare și Electronică la care concursul este în desfășurare. 

 

Art. 2. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 7566/22.11.2021 privind 

prelungirea contractului nr. 6102 /02.12.2020 prin act adițional până la încheierea procedurii de 

achiziție a serviciilor de securitate/pază. 

 

Art. 3. Se aprobă Metodologia de organizare, desfășurare, înregistrare și raportare a 

programelor de studii postuniversitare la Universitatea din Craiova. Propunerea va fi înaintată 

Senatului universitar. 

 

Art. 4. Se aprobă Regulamentul privind organizarea, desfășurarea și normarea activităților 

didactice la formele de învățământ la distanță și cu frecvență redusă la nivelul Universității din 

Craiova. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 5. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Departamentului de 

Educaţie Continuă, Învăţământ la Distanţă și Frecvență Redusă. Propunerea va fi înaintată 

Senatului universitar. 

 

Art. 6. Se aprobă solicitarea Facultății de Drept cu numărul de înregistrare 353/19.11.2021 

privind tariful de 70 lei/oră pentru orele prestate la plata cu ora pentru un cadru didactic asociat. 

Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 7. Se aprobă solicitarea Faculății de Ştiinţe Sociale cu numărul de înregistrare 

7609/24.11.2021 privind calendarul alegerilor pentru funcţia de Director de departament şi a 

membrilor Consiliului departamentului, în cadrul Departamentului de Sociologie, Filosofie şi 

Asistenţă Socială (D36). Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 
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