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HOTĂRÂREA 

 nr. 26 din 29.09.2021 

                                                     

 

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

29.09.2021, 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 planurile de învăţământ (pentru programele de studii de licenţă, 

programele de studii de master, programele de studii postuniversitare de formare şi dezvoltare 

profesională continuă, programele de conversie profesională), statele de funcţii, precum şi 

formaţiile de studii, valabile începând cu anul universitar 2021-2022, aşa cum au fost aprobate 

de Consiliile facultăţilor. Propunerile vor fi înaintate Senatului universitar. 

 

Art. 2. Se aprobă structura cadru a anului universitar 2021 - 2022 pentru ciclul III - studii 

doctorale, avizată de CSUD-UCV. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 3. Se avizează extrasele din Procesele verbale ale Consiliilor Facultăților  și  extrasul 

din Consiliul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, 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 pentru anul universitar 

2021-2022, conform Metodologiei privind acoperirea activităților didactice în regim de plata cu 

ora. Propunerile vor fi înaintate Senatului universitar. 

 

Art. 4. Se aprobă solicitarea Facultății de Automatică, Calculatoare și Electronică cu 

numărul de înregistrare 1106/22.09.2021 privind specialiştii din industrie care pot desfăşura ore 

la plata cu ora la programele de studii de licenţă  la Departamentul de Calculatoare și Tehnologia 

Informației, în anul universitar 2021-2022, conform Art.285 alin. 5 din Legea nr.1/2011. 

Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 
Art. 5. Se aprobă solicitarea Facultății de Litere cu numărul de înregistrare 

218/15.09.2021 privind specialiştii din domeniul artistic sau din învățământul preuniversitar care 

pot desfăşura ore la plata cu ora la programele de studii de licenţă ale facultății, în anul 

universitar 2021-2022, conform Art.285 alin. 5 din Legea nr.1/2011. Propunerea va fi înaintată 

Senatului universitar. 

 
Art. 6. Se aprobă solicitarea Facultăţii de Drept, cu nr. 230/14.09.2021 privind cadrele 

didactice care vor avea statut de profesor invitat, în anul universitar 2021-2022,  la programul de 
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studii universitare de master Dreptul afacerilor/Business law, în limba engleză. Propunerea va fi 

înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 7. Se aprobă solicitările facultăților privind scoaterea la concurs a unor posturi de 

asistent/lector pe perioadă determinată, în anul universitar 2021-2022, astfel: 

 

 solicitarea Facultății de Automatică, Calculatoare și Electronică cu numărul de 

înregistrare 1102/21.09.2021 privind scoaterea la concurs a două posturi de asistent: un 

post la Departamentul de Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei (D27) și altul la 

Departamentul de Automatică şi Electronică (D28).  

 

 solicitarea cu numărul de înregistrare  304/13.09.2021 de la Facultatea de Educație Fizică 

și Sport privind scoaterea la concurs a patru posturi de asistent: două posturi la 

Departamentul de Teorie și Metodica Activităților Motrice (D5) și două posturi la 

Departamentul de Kinetoterapie și Medicină Sportivă (D6).  

 

 solicitarea cu numărul de înregistrare  221/15.09.2021 de la Facultatea de Litere privind 

scoaterea la concurs a două posturi de asistent: un post la Departamentul D l3 și altul în 

cadrul Departamentului de limbi moderne aplicate (D34). 

 

 solicitarea cu numărul de înregistrare 962/20.09.2021 de la Facultatea de Inginerie 

Electrică privind scoaterea la concurs pe perioadă determinată a unui post de asistent  la 

Departamentul de Inginerie Electrică, Energetică și Aerospațială (D25).  

 

 solicitarea cu numărul de înregistrare 105/21.09.2021 de la Facultatea de Științe privind 

scoaterea la concurs a unui post de asistent  la Departamentul de Fizică (D2).  

 

 solicitarea cu numărul de înregistrare 1110/15.09.2021 de la Facultatea de Horticultură 

privind scoaterea la concurs pe perioadă determinată a 2 posturi: un post asistent la 

Departamentul Biologie și Ingineria mediului (D30) și  un post lector la Departamentul 

Horticultură și Știința alimentului (D29). 

 

 solicitarea cu numărul de înregistrare 755/21.09.2021 de la Facultatea de Mecanică 

privind scoaterea la concurs pe perioadă determinată a unui post de asistent  la 

Departamentul de Ingineria și Managementul Sistemelor Tehnologice (D24).  

            Propunerile vor fi înaintate Senatului universitar. 

 

Art. 8. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare  406/15.09.2021 privind tarifele 

de plată cu ora pentru activităţile didactice suplimentare normei de bază pentru anul univeristar 

2021-2022, privind Programul de studii psihopedagogice, în vederea certificării pentru profesia 

didactică, organizat de Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic. Propunerea va fi 

înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 9. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare  407/15.09.2021 de la 

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic privind modificarea Art.2 alin. (1) din 

Metodologia de admitere la programele de formare psihopedagogică în vederea certificării 

pentru profesia didactică. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 10. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare  274/28.09.2021 de la Facultatea 

de Litere privind calendarul alegerilor și componența comisiei electorale pentru ocuparea celor 

patru locuri vacante alocate studenților în Consiliul Facultății. Propunerea va fi înaintată 

Senatului universitar. 
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Art. 11. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare  275/28.09.2021 de la Facultatea 

de Litere privind calendarul alegerilor pentru funcția de Director de departament și a membrilor 

Consiliului departamentului, în cadrul Departamentului Arte și Media (D10) și a 

Departamentului de științele educației și ale comunicării (D13). Propunerea va fi înaintată 

Senatului universitar. 

 

Art. 12. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare  276/28.09.2021 de la Facultatea 

de Litere privind numirile în funcția de Director interimar a domnului prof. univ. dr. Alexandru 

Boureanu la Departamentul Arte și Media (D10), respectiv, a numirii în funcția de Director 

interimar a domnului prof. univ. dr. Claudiu Bunăiașu, la Departamentul de științe ale educației 

și ale comunicării (D13), ca urmare a modificării structurii respectivelor departamente. 

 

Art. 13. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 4750/08.09.2021 privind continuarea 

activității didactice după pensionare, pentru un cadru didactic de la Facultatea de Litere, 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. 14. Se aprobă solicitările facultăților privind prelungirea cu un an a activităţii 

didactice, în anul universitar 2021-2022, pentru asistenții angajați pe perioadă determinată al 

căror contract de muncă încetează la data de 1 octombrie 2021, astfel: 

 

 solicitarea Facultății de Automatică, Calculatoare și Electronică cu numărul de 

înregistrare 1105/22.09.2021 privind prelungirea cu un an a activității didactice pentru 10 

(zece) asistenți angajați pe perioadă determinată. 

 

 solicitarea cu numărul de înregistrare  305/14.09.2021 de la Facultatea de Educație Fizică 

și Sport privind prelungirea cu un an a activităţii didactice pentru 5(cinci) asistenți 

angajați pe perioadă determinată. 

 

 solicitarea cu numărul de înregistrare  961/20.09.2021 de la Facultatea de Inginerie 

Electrică privind prelungirea cu un an a activităţii didactice pentru un asistent angajat pe 

perioadă determinată. 

 

 solicitarea cu numărul de înregistrare  650/21.09.2021 de la Facultatea de Teologie 

Ortodoxă privind prelungirea cu un an a activităţii didactice pentru un asistent angajat pe 

perioadă determinată. 

 

Art. 15. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 5564/29.09.2021 privind 

suspendarea activității didactice pentru semestrul I al anului universitar 2021-2022. 

 

Art. 16. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare  5524/28.09.2021 privind 

încheierea unui contract de comodat între Universitatea din Craiova şi Asociaţia Studenţilor şi 

Absolvenţilor Economişti din Universitatea din Craiova - ASAE – UCV, având ca obiect sala 

C139 din incinta clădirii centrale a universității. 

 

Art. 17. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 1086/20.09.2021 privind  

prelungirea medicală a școlarității în anul universitar 2021-2022. 

 

Art. 18. Se aprobă cererile cu numerele de înregistrare: 273/27.09.2021, 5334/23.09.2021, 

5336/23.09.2021, 5337/23.09.2021, 5354/24.09.2021, 5357/24.09.2021,  5358/24.09.2021, 

5384/24.09.2021, 5387/24.09.2021, 5408/27.09.2021,  5409/27.09.2021, 5410/27.09.2021, 

5431/27.09.2021 și 5438/28.09.2021 privind restituiri de taxe achitate eronat în contul 

Universității din Craiova. 






