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HOTĂRÂREA 

 nr. 1 din 17.01.2014  
 

 Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din 

data de17.01.2014, în conformitate cu prevederile art. 66 din Carta Universităţii şi 

prevederile art. 213 alin. 13 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011,  

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1. Se aprobă numirea în funcţia de director interimar al Direcţiei Achiziţii publice a 

doamnei Mocanu Maria, ca urmare a detaşării pe o perioadă de 6 luni, începând cu data de 

01.01.2014 a doamnei Lupu Vişănescu Demetra în cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale. 

Art. 2. Se aprobă revizuirea contractului de comodat cu S. C. WORK TEAM 

ASSOCIATION, care deţine în folosinţă o parte a parterului Casei Universitarilor, Vila Mircea 

şi Cabana Rânca, la care Universitatea este asociată, dându-i în administrare bunurile, stabilindu-

i o ţintă financiară de profit, natura contractului schimbându-se astfel în contract de administrare 

comercial a unui bun al Universităţii. 

Art. 3.  Se aprobă ca etajul Casei Universitarilor (care este în folosinţa Universităţii), să 

primească o dublă folosinţă: Sala Eminescu să fie utilizată ca sală de conferinţe în folosinţa 

gratuită a cadrelor didactice şi a studenţilor Universităţii când au manifestări ştiinţifice şi/sau în 

sprijinul Universităţii din Craiova, restul etajului să fie organizat ca muzeu al Universităţii. 

Art. 4. Se aprobă: 

a) prelungirea perioadei de încasare a taxei de şcolarizare pentru tranşa a cărui termen 

maxim de scadenţă era 15.01.2014, până pe data de 24 ianuarie 2014; 

b) prelungirea perioadei de încasare a taxei de şcolarizare pentru studenţii doctoranzi până 

pe data de 24 ianuarie 2014. 

 Art. 5 Se aprobă de principiu, autorizarea prorectoratului Centrului Universitar Drobeta 

Turnu Severin, să discute eventualitatea înstrăinării navei Apolodor şi a Căminului 2 care este 

dezafectat, respetând procedurile de rigoare, pentru a cumpăra un simulator de navigaţie pentru 

studenţi. 

 Art. 6 Se aprobă modificarea Deciziei nr. 274C/26.09.2012 pentru Staţiunea de Cercetare 

şi Dezvoltare Agricolă Caracal a paragrafului corespunzător, unde să se specifice faptul că 

Universitatea primeşte 30% din profit nu din venituri. 

 Art. 7 Se aprobă bugetul pentru anul 2014 (voturi pentru 18 şi o abţinere). Propunerea de 

buget va fi înaintată spre dezbatere Senatului Universităţii din Craiova. 

Art. 8 Se pun de acord condiţiile de admitere 2014 cu cele prevăzute de  art. 13 din 

Ordinului MEN nr. 5734 din 24.12.2013. Condiţiile de admitere şi calendarul vor fi aprobate de 

Senatul Universităţii.  
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Art. 9. Se aprobă metodologia de desfăşurare a activităţii pentru disciplina Practică 

pedagogică, anul II, din cadrul Departamentului de Formare Continuă. 

Art. 10 Se aprobă scoaterea la licitaţe publică în vederea închirierii pentru amplasament 

automat cafea, a următoarelor spaţii: Căminul nr. 6  Complex Mecanică 1 mp - 250 lei/mp/lună, 

Căminul nr. 7 Complex Mecanică 1 mp - 250 lei/mp/lună, Căminul nr. 10 Complex 

Electrotehnică 1 mp - 300 lei/mp/lună, Căminul nr. 12 Complex Facultatea de Educaţie Fizică şi 

Sport 1 mp - 250 lei/mp/lună. 

Art. 11. Se aprobă scoaterea la licitaţe publică în vederea închirierii a spaţiului în 

suprafaţă de 20,5 mp situat în clădirea Rectorat – parter, pe o perioadă de 1 an – 92 lei/mp/lună. 

 Art. 12 Se aprobă ca plata utilităţilor la Casa Universitarilor să se facă de către 

Universitate şi S. C. Work Team Association în următoarele proporţii: în perioada sezonului 

rece: - gaze naturale (procent din factură) 20% W.T.A, 80% Universitatea din Craiova; - 

energie electrică (procent din factură) 75% W.T.A, 25% Universitatea din Craiova; - apă, canal, 

gunoi 100% W.T.A; în perioada sezonului cald (01.04 – 01.10) toate consumurile vor fi 

suportate de W.T.A. 

 Art. 13 Consiliul de Administraţie conform prevederilor legale va dispune măsurile 

corespunzătoare de recuperare a sumelor restante pentru spaţiile de învăţământ închiriate. 

Domnul rector Dan Claudiu Dănişor propune spre aprobare, pentru a avea un titlu executoriu, 

ca aceste contracte ale Universităţii să fie făcute în formă autentică. Costurile notariale vor fi 

suportate de beneficiarul închirierii, iar acest aspect va fi precizat în caietul de sarcini al licitaţiei 

de închiriere. 

 Art. 14. Se aprobă sancţionarea cu evacuarea din cămin a următorilor studenţi pentru 

faptele semnalate în referatele înaintate de:   

 - Bîrlea Constantin – administrator Cămin studenţesc 10, pe întreaga perioadă a 

studiilor: Girtan Iulian Mihai – student anul III, Facultatea de Mecanică; Davitoiu Cristian 

Nicolae – student anul II, Facultatea de Mecanică, Caramizaru Gheorghe – student anul III, 

Facultatea de Mecanică, Ionică Cristian Dan – student anul I, Facultatea de Mecanică, Popa 

Sebastian – student anul III, Facultatea de Mecanică;  

- Pităroiu Camelia – administrator Cămin studenţesc 2, pe întreaga durată a studiilor: 

Brodeală Robert Cristian - student anul I, Facultatea de Agricultură şi Horticultură;  

- Comitetul studenţesc al Căminului 2 şi Pităroiu Camelia - administrator, pe durata 

anului universitar 2013-2014: Tureac Ionel - student anul I, Facultatea de Drept şi Ştiinţe 

Sociale, Ion Pompiliu - student - student anul I, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, Stroe 

Dragoş - student anul I, Facultatea de Matematică şi Ştiinţe ale Naturii), conform ROFCC şi 

contractului de închiriere. 

 Art. 15 Se aprobă ca ec. Gavrilă Anca şi ec. Mateescu Tania, angajate cu contracte de 

muncă pe perioadă determinată la Direcţia Economică, să fie angajate pe perioadă determinată 

pentru înlocuirea salariaţilor ale căror contracte sunt suspendate în temeiul Legii 53/2003 cu 

modificări şi completări, art. 83 lit a. 

 Art. 16. Se aprobă cererea domnului Riza Radu Cristian, cadru didactic la Facultatea 

de Drept şi Ştiinţe Sociale de prelungire a concediului fără plată pentru perioada 01.01.2014 – 

30.06.2014. 

 Art. 17 Se aprobă ca doamna profesor Ruxandra Mihaela Botez in semestru II al 

anului universitar 2013-2014 să aibă statut de profesor asociat. Menţionăm că doamna Ruxandra 

Mihaela Botez este profesor la Ecole de Technologie Superieur, Universite de Quebec, Montreal, 

Canada. 

 Art. 18 Se aprobă: 

a) taxă de cazare la Căminul Studenţesc nr. 1 al Centrului Universitar Drobeta Turnu 

Severin, de 25 lei/noapte; 
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b) cadrele didactice proprii pot beneficia de cazare gratuită pentru o singură noapte 

pe săptămână. În condiţiile în care cazarea este de mai multe zile, vor plăti taxa de 25 

lei/noapte. 

 Art. 19 Se aprobă cererea domnului Măcărău Lucian Sorin, administrator Cantina 

Studenţească – Cămin 14, de recuperare a contravalorii caserolelor de unică folosinţă, de la 

clienţii care solicită livrarea de preparate la pachet astfel: pachet felul I (bol de supă, capac bol şi 

set tacâmuri plastic) 1 leu setul; pachet felul II (caserolă cu două sau trei compartimente şi set 

tacâmuri plastic) 1 leu setul. 

Art. 20. Se aprobă cererea studentului Gaicu Gabriel, Facultatea de Economie şi 

Administrarea Afacerilor, specializarea Management, anul I, ID de restituire  a primei taxe de 

şcolarizare, deoarece din motive obiective nu poate participa la procesul de învăţământ fiind 

arestat. 

Art. 21. Se aprobă cererea doamnei Adriana Neacşu, cadru didactic la Facultatea de 

Drept şi Ştiinţe Sociale privind plata taxei de susţinere a tezei de abilitare în contul Universităţii 

din Bucureşti. 

 Art. 22 Se aprobă iniţierea negocierii unei eventuale tranzacţii cu debitorul S.C. 

DASIDISTRIB GROUP S.R.L., în urma declanşării procedurii de insolvenţă de către 

Universitatea din Craiova, dosar nr. 7930/95/2013 aflat pe rolul Tribunalului Gorj, termen 

17.02.2014 ca: debitorul să achite ¼ din datorie înaintea încheierii tranzacţiei şi să prezinte 

dovada achitării debitorului la Regia de Apă pentru ca universitatea din Craiova să poată încheia 

contract cu Regia de Apă; suma rămasă să se achite în trei tranşe egale la următoarele termene: 

15.05, 15.07, 15.09.2014. La ultima tranşe să se adauge şi penalităţile calculate conform 

contractului, până la data achitării; încheierea tranzacţiei este condiţionată de constituirea unei 

garanţii reale de bună plată; tranzacţia să se încheie la notariat pentru a avea caracter executoriu, 

pe cheltuiala debitorului. 

 Art. 23 Se aprobă numirea unui nou membru al Consiliului de Administraţie al 

Staţiunilor Didactice şi de Cercetare ale Universiăţii din Craiova în persoana domnului conf. 

univ. dr. Pânzaru Radu Lucian, ca urmare a demisiei domnului Olaru Liviu. 

 Art. 24 Se aprobă decizia nr. 01/17.01.2014 a Consiliului de Administraţie a Staţiunilor 

Didactice şi de Cercetare ale Universităţii din Craiova care stipulează acordul de principiu între 

Staţiunea de Cercetare şi Dezvoltare Agricolă  Caracal şi Asocierea Tirrena Scavi S. P.a. – 

Societa Italiana per Condotte d’Acqua S.p.a, pentru posibilitatea amplasării organizării de şantier 

în localitatea Caracal, str. V. Alecsandri, jud. Olt, teren extravilan cu o suprafaţă de 125.212,44 

mp. Universitatea din Craiova - SCDA Caracal se angajează, ca în cazul în care firma de mai sus 

câştigă licitaţia privind Reabilitare DN6 Alexandria – Craiova, Lot 2: km 132+435 – km 

185+230 relicitare, să încheie un contract de parteneriat, în condiţiile care vor fi stabilite între 

părţi. 

 Art. 25 Urmare a încetării contractului de muncă a doamnei Roman Irina Vasilica, se 

aprobă numirea unei comisii pentru inventarierea fondului de publicaţii existent la Biblioteca 

Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale, gestionar primitor d-ra Alexandrescu Cristina. 

 Art. 26 Se aprobă: 

a) o cotă de regie de 15% din cheltuielile directe prevăzute prin contract pentru 

proiectele de cercetare care se desfăşoară în Universitate în anul 2014; 

b)  procentul de 25% din cheltuielile de regie ale unui proiect de cercetare să poată fi 

utilizat de echipa de cercetare respectivă în anul în care s-a încasat regia (2014) şi în anul 

următor (2015) 

 Art. 27 Se aprobă emiterea unei decizii prin care să se valideze rezultatele competitiei de 

granturi pentru a se încheia contractele pentru 2014. 

 Art. 28 Se aprobă angajarea pe perioadă determinată, cu timp parţial, patru  jurişti, cu ½ 

normă şi care să facă parte din Ordinul Juriştilor, pe cele două posturi vacante. Se desemnează 
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domnul decan Sevastian Sercel, domnul prorector Edmond Gabriel Olteanu si Direcţia Resurse 

Umane Salarizare să stabilească criteriile de selectare a celor patru jurişti. 

 Art. 29 Se aprobă procedurile necesare folosirii noilor cataloage de note din Evidenţa 

studenţilor. Procedurile urmează a fi trimise spre analiză Comisiilor de specialitate ale Senatului. 

 Art. 30 Prezenta hotărâre se afişează pe pagina de internet a Universităţii, astăzi, 

20.01.2014. 

 

 

 

 

 

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie, 

 

Prof. univ. dr. Dan Claudiu DĂNIŞOR 

 


