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HOTĂRÂREA 

 nr. 17 din 26.05.2021 

                                                     

 

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

26.05.2021, 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 componenţa comisiilor care vor stabili rezoluţia cu privire la verificarea 

informaţiilor din fişa de verificare prevăzută la art.13 lit.(e) din „Metodologia de concurs pentru 

ocuparea posturilor didactice şi de cercetare în Universitatea din Craiova”, pentru dosarele 

candidaţilor înscrişi la concursul organizat în semestrul al II-lea al anului academic 2020/2021. 

 

Art. 2. Se aprobă componenţa Comisiei Centrale de Admitere în vederea pregătirii, 

organizării şi desfăşurării concursului de admitere, având în vedere prevederile Metodologiei 

proprii de admitere la studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat, pentru anul 

universitar 2021-2022. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 3. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 250/13.05.2021 de la 

Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic privind taxa de școlarizare/cursant în 

valoare de 500 lei în vederea derulării programelor de formare continuă: 

-  Trepte în formarea continuă a cadrelor didactice, program de pregătire pentru gradul 

didactic II, profesor - Limba engleză, profesori - Limba şi literatura română;  

- Trepte în formarea continuă a cadrelor didactice, program de pregătire pentru gradul 

didactic II, - profesori - învăţământ preşcolar;  

- Trepte în formarea continuă a cadrelor didactice, program de pregătire pentru gradul 

didactic II - profesori - învăţământ primar.  

Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 
Art. 4. Se admite cererea cu numărul de înregistrare 396/10.05.2021 privind menținerea 

calității de titular, pentru un cadru didactic de la Facultatea de Agronomie, pentru semestrul al II-

lea al anului universitar 2020-2021, conform Art. 9 din Metodologia de aprobare a solicitării de 

continuare a activității didactice și/sau de cercetare. Propunerea va fi înaintată Senatului 

universitar. 

 

Art. 5. Se admite cererea cu numărul de înregistrare 124/24.03.2021 privind menținerea 

calității de titular, pentru un cadru didactic de la Facultatea de Educație Fizică și Sport, pentru 

semestrul al II-lea al anului universitar 2020-2021 și pentru anul universitar 2021-2022, conform 
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Art. 9 din Metodologia de aprobare a solicitării de continuare a activității didactice și/sau de 

cercetare. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 6. Se admite cererea cu numărul de înregistrare 164/17.05.2021 privind menținerea 

calității de titular, pentru un cadru didactic de la Facultatea de Educație Fizică și Sport, pentru 

anul universitar 2021-2022, conform Art. 9 din Metodologia de aprobare a solicitării de 

continuare a activității didactice și/sau de cercetare. Propunerea va fi înaintată Senatului 

universitar. 

 

Art. 7. Se admite cererea cu numărul de înregistrare 184/24.05.2021 privind menținerea 

calității de titular, pentru un cadru didactic de la Facultatea de Educație Fizică și Sport, pentru 

anul universitar 2021-2022, conform Art. 9 din Metodologia de aprobare a solicitării de 

continuare a activității didactice și/sau de cercetare. Propunerea va fi înaintată Senatului 

universitar. 

 

Art. 8. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 88/29.04.2021 privind continuarea 

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

sfârșitul anului universitar 2020-2021, cu statut de cadru didactic asociat, în baza unui contract 

de muncă cu normă de 8 ore pe zi, conform Art.3 din Metodologia de aprobare a solicitării de 

continuare a activităţii didactice şi/sau de cercetare. 

 

Art. 9. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 188/25.05.2021 privind continuarea 

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

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

baza unui contract de muncă cu normă de 8 ore pe zi, conform Art.3 din Metodologia de 

aprobare a solicitării de continuare a activităţii didactice şi/sau de cercetare. 

 

Art. 10. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 116/25.05.2021 de la Facultatea 

de Litere privind modificarea calendarului detaliat al examenului de finalizare studii având în 

vedere numărul mare de absolvenţi din acest an universitar şi faptul că probele se desfăşoară 

oral, pentru 3 programe de studii: Limba şi literatura română - o limbă şi literatura modernă 

(engleză, franceză, italiană, germană, spaniolă), Limba şi literatura română - o limbă şi 

literatura modernă (engleză, franceză, italiană, germană, spaniolă) ID, Limba şi literatura 

română - Limba şi literatura latină. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 11. Se aprobă  solicitarea cu numărul de înregistrare 236 /26.05.2021 de la Facultatea 

de Teologie Ortodoxă privind decernarea Titlului de Doctor Honoris Causa. Propunerea va fi 

înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 12. Se aprobă situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar 2020 ale SC Work 

Team Association SRL. 

 

Art. 13. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 1031 /18.05.2021 de la Facultatea 

de Economie și Administrarea Afacerilor privind preluarea activității de coordonare şi tutorat în 

centrul zonal de studii I.D. Piteşti al facultăţii de către un nou responsabil cu învățământul la 

distanţă, începând cu data de 01.06.2021. 

 

Art. 14. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 2564/25.05.2021 privind 

prelungirea cu 12 luni a contractului de închiriere cu numărul de înregistrare 4203/30.05.2017.  

 

Art. 15. Se aprobă cererile cu numerele de înregistrare  132/18.05.2021, 137/25.05.2021 și 

2566/25.05.2021 privind restituiri de taxe achitate eronat în contul Universității din Craiova. 

 






