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HOTĂRÂREA 

 nr. 14 din 28.05.2014  

 

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

28.05.2014, 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 doamna Mitucă Dana, administrator financiar, Direcţia Economică - locaţia 

Centrul Universitar Drobeta Turnu Severin, să facă parte din comisia de analiză a debitelor 

pentru recuperarea sumelor, aprobată în şedinţa Consiliului de Administraţie din 06.05.2014, 

pentru investigarea debitorilor prescrişi de la Centrul Universitar Drobeta Turnu Severin. 

Art. 2. Se aprobă cifra de şcolarizare pentru anul I, anul universitar 2014-2015 – studii 

universitare de licenţă şi master. 

Art. 3. Se aprobă taxele de înscriere/înmatriculare/şcolarizare pentru programele postuniversitare 

de formare şi dezvoltare profesională continuă şi de conversie a cadrelor didactice din 

învăţământul preuniversitar din cadrul Departamentului de Formare Continuă, pentru anul 

academic 2014-2015, ce vor fi înaintate spre aprobare Senatului Universităţii din Craiova. 

Art. 4. Se aprobă modificările taxelor de şcolarizare şi administrative propuse de Facultatea de 

Economie şi Administrarea Afacerilor şi Facultatea de Teologie Ortodoxă şi Facultatea de Drept 

şi Ştiinţe Sociale, aferente anului universitar 2014/2015, ce vor fi înaintate spre aprobare 

Senatului Universităţii din Craiova. 

Art. 5. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere nr. 4134/31.05.2013 şi păstrarea chiriei la 

valoarea de 50 lei/mp/lună, încheiat cu S.C. PAMIDAV S.R.L. 

Art. 6. Se aprobă disponibilizarea de fonduri suplimentare în vederea continuării procedurii de 

achiziţie publică a liniei de credit aprobată în Consiliul de Administraţie din 09.04.2014. 

Art. 7. În conformitate cu prevederile art. 7-16 din Metodologia privind iniţierea, implementarea 

şi operarea proiectelor finanţate din FSE în Universitatea din Craiova, aprobată în şedinţa 

Consiliului de Administraţie al Universităţii din Craiova, din data de 26.03.2014, în perioada 

21.05-27.05.2014 au avut loc la nivelul Universităţii concursuri pentru ocuparea unor posturi în 

cadrul proiectelor cu finanţare FSE Stagiile de practică – parteneriat pentru integrarea tinerilor 

ingineri pe piaţa muncii, ID 139604 şi Inginerie de Mentenanţă pentru ELI-NP, ID 142253. 

Având în vedere rezultatele concursurilor organizate, consemnate prin completarea Anexei 6 la 

Metodologia privind iniţierea, implementarea şi operarea proiectelor finanţate din FSE în 

Universitatea din Craiova de către Comisiile de Evaluare, numite pentru fiecare proiect în parte, 

în conformitate cu prevederile art. 15 din Metodologie, se aprobă posturile aferente echipelor de 

management şi implementare a proiectelor. 

Art. 8. Se aprobă validarea rezultatului concursului de selecţie în cadrul proiectului Cercetători 

competitivi pe plan european în domeniul ştiinţelor umaniste şi socio-economice, reţea de 
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cercetare multiregională (CCPE), POSDRU/159/1.5/S/140863 în parteneriat cu Universitatea de 

Vest din Timişoara. 

Art. 9. Urmare a încetării contractului de muncă pe perioadă determinată a domnului Popescu 

Constantin, administrator şef la Centrul Universitar Drobera-Turnu Severin, se aprobă numirea în 

funcţia de administrator şef la Centrul Universitar Drobeta-Turnu Severin, a doamnei Bălă 

Eugenia, administrator financiar în cadrul Direcţiei Economice, începând cu data de 05.06.2014. 

Art. 10 În conformitate cu prevederile Legii educaţiei nr. 1/2011, ale Legii nr. 288/2004 privind 

organizarea studiilor universitare, ale Ordinului Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 

186/16.04.2014, privind metodologia-cadru de organizare a examenelor de licenţă/diplomă şi 

disertaţie şi ale Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a 

studiilor al Universităţii din Craiova, se aprobă solicitarea de susţinere a examenelor de licenţă 

de către Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport cu absolvenţii Facultăţii de Educaţie Fizică şi 

Sport, Universitatea Ecologică, Bucureşti, specializarea Kinetoterapie şi motricitate specială, 

autorizată provizoriu, în baza HG nr. 966/2011. Va fi înaintată spre aprobare Senatului 

Universităţii din Craiova. 

Art. 11. Se aprobă cu 15 voturi pentru şi 3 împotrivă divizarea Departamentului de Automatică, 

Electronică şi Mecatronică din cadrul Facultăţii de Automatică, Calculatoare şi Electronică în 

două departamente: Departamentul de Automatică şi Electronică care va gestiona două domenii 

(Ingineria Sistemelor şi Inginerie Electronică şi Telecomunicaţii) şi Departamentul de 

Mecatronică şi Robotică care va gestiona domeniul Mecatronică şi Robotică. Va fi înaintat spre 

aprobare Senatului Universităţii din Craiova. 

Art. 12. Se aprobă înfiinţarea unui Birou de orientare, formare şi consiliere profesională în 

domeniul socio-uman, care va funcţiona în sala 4.1 a Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale. 

Art. 13. Se aprobă înfiinţarea unui Birou de consiliere care va funcţiona în incinta Facultăţii de 

Agronomie şi Horticultură. 

Art. 14, Se aprobă constituirea unei comisii de predare-primire a gestiunii Depozitului Legal 

periodice, în perioada 16.06.2014-16.07.2014 cu următoarea componenţă: 

Preşedinte – Gabriela Bistriceanu; 

Membri: Dana Burlacu; Elena Popa; Carmen Alexandrescu; 

Gestionar primitor: Anca Cerăceanu; 

Gestionar predător: Claudia Cerăceanu. 

Art. 15. Conform Regulamentul Universităţii din Craiova privind organizarea şi desfăşurarea 

examenului de licenţă/disertaţie în vigoare, art. 19 alin 3 se aprobă echivalarea rezultatelor 

obţinute de următorii studenţi, astfel: 

1. Drăgan Ovidiu Andrei a promovat modulul de biblice în sesiunea septembrie 2013 cu nota 

8,00 şi solicită echivalarea pentru sesiunea iunie 2014; 

2. Vîrtosu Răzvan Alin a promovat modulul de biblice în sesiunea iunie 2013 cu nota 7,00 şi 

solicită echivalarea pentru sesiunea iunie 2014; 

3. Giurgi Elvis Marian a promovat modulul de biblice în sesiunea iunie 2013 cu nota 5,66 şi 

proba fundamentală în sesiunea septembrie 2013 cu nota 6,00 şi solicită echivalarea pentru 

sesiunea iunie 2014; 

Art.  16. Prezenta hotărâre se afişează pe pagina de internet a Universităţii, astăzi, 29.05.2014. 

 

 

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie, 

Prof. univ. dr. Dan Claudiu DĂNIŞOR 

 


