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HOTĂRÂREA 

 nr. 11 din 06.05.2014  

 

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

06.05.2014, 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 ca domnul BLEDAR ILIA, domiciliat în Bulevardi Bajram Curri, Tirana, 

NYESIA 5, Albania, legitimat cu CI nr. 027453387, nr. personal H90215024F, să fie 

reprezentantul rectorului în relaţiile cu autorităţile albaneze. 

Art. 2. Se aprobă plata taxei de susţinere a tezei de abilitare domnului Mihăilescu Mihai 

Gheorghe, cadru didactic la Facultatea de Matematică şi Ştiinţe ale Naturii. 

Art. 3. Se aprobă închirierea a unor spaţii în vederea desfăşurării activităţii de preselecţie a 

show-ului X-FACTOR, organizat de Antena Group, în perioada 23-24 mai 2014, la preţul de 

1500 lei/total locaţie/eveniment. 

Art. 4. Se aprobă posturile aferente echipelor de management şi implementare a proiectelor în 

urma concursului pentru ocuparea unor posturi în cadrul proiectelor cu finanţare FSE. 

Art. 5. Având în vedere faptul că  Agenţia de Dezvoltare Regională  SV – Oltenia a iniţiat faza  

de evaluare tehnică şi financiară  a cererii de finanţare a proiectului "Reabilitare cămine 

studenţeşti C11 şi C13 şi teren de sport " COD SMIS 14632, se aprobă indicatorii tehnico – 

economici actualizaţi – luna martie 2014, în conformitate cu HG nr.28/2008 şi demararea 

investiţiei, sumele necesare fazei  de  proiectare vor fi suportate din veniturile proprii, acestea 

urmând a fi recuperate ulterior din  bugetului proiectului. 

Art. 6. Se aprobă cuantumul taxelor studenţeşti pentru anul universitar 2014-2015, care vor fi 

înaintate Senatului Universităţii din Craiova pentru aprobare. 

Art. 7. Se aprobă alocarea unui număr de 30 de camere din căminele studenţeşti 6, 7 şi 14, în 

perioada 03-09 iulie 2014, pentru participanţii la cel de al X-lea Congres al Societăţii 

Internaţionale de Dialog Universal astfel: 

- 10 camere cu 2 paturi – la preţul de 35 lei/persoană/noapte; 

- 20 camere cu 3 paturi – la preţul de 30 lei/persoană/noapte. 

Art. 8. Se aprobă cuantumul taxei de participare pentru membrii participanţi la Conferinţa 

naţională cu tema Educaţie şi Spiritualitate, ediţia a II-a, organizată de Departamentul pentru 

Pregătirea Personalului Didactic în colaborare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă, în valoare de 

100 lei, taxă ce va fi achitată la trezoreria Municipiului Craiova, în contul 

RO33TREZ291504601X000337. 

Art. 9. Se aprobă iniţierea procedurii de achiziţie „servicii de acordare de credit” – linie de credit 

(linie de finanţare) de la instituţiile bancare în valoare de 10.000.000 lei pentru susţinerea 

implementării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, derulate prin  
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Universitatea din Craiova începând cu anul 2014. Împrumutul este necesar pe o perioadă de 5 

ani. 

Art. 10. Se aprobă comisia de analiză a debitelor pentru recuperarea sumelor cu următoarea 

componenţă:  

- dl. secretar şef Mircea Zăvăleanu; 

- d-na jurist Anca Udrea; 

- dl director Sorin Domnişoru; 

- d-na director economic Ionela Mic; 

- d-na ec. Flori Mihaela. 

Art. 11. Se aprobă anexele la Actul adiţional al Contractului de asociere în participaţie nr. 

2660/23.05.2014, de preluare/primire a  utilajelor de la Tipografie de către Universitatea din 

Craiova. 

Art. 12. Se aprobă ştergerea/recuperarea debitelor a 25 de studenţi doctoranzi.  Aceştia au fost 

exmatriculaţi şi prezintă debite anterioare exmatriculării, debite care în prezent sunt prescrise. 

Conform art. 2571 din Codul civil, debitorii nu mai pot răspunde pentru plata taxelor faţă de 

creditor peste un termen mai mare de 3 ani. 

Art. 13. Se aprobă scoaterea la concurs a 16 posturi, posturi ce au fost aprobate de Ministerul 

Educaţiei Naţionale prin adresa nr. 309/DRUS/30.04.2014. 

Art.  14. Prezenta hotărâre se afişează pe pagina de internet a Universităţii, astăzi, 07.05.2014. 

 

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie, 

Prof. univ. dr. Dan Claudiu DĂNIŞOR 

 


