
                                                                                                                                     

        

          

 

 
   

      

  

HOTĂRÂREA 

 nr. 1 din 15.05.2013  

 

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

data de 15.05.2013, în conformitate cu prevederile art. 67 din Carta Universităţii 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă reducerea cu o treime a indemnizaţiilor de conducere (rector, 

prorectori, decani etc.).  

Art. 2. Se aprobă restituirea către departamente, proporţional cu contribuţia 

acestora a excedentului existent la data de 15.05. a.c., la Şcolile Doctorale, urmând 

ca, lunar, să rămână la dispoziţia Şcolilor Doctorale finanţarea de bază pentru a 

acoperi cheltuielile efectuate cu plata cu ora.  

Art. 3. Se aprobă transferul studenţilor de la specializarea Asistenţă Managerială şi 

Secretariat la specializarea Administraţie publică din cadrul Facultăţii de Drept şi 

Ştiinţe Administrative, începând cu anul universitar 2013/2014, cu susţinerea 

examenelor de diferenţă într-o sesiune specială în perioada octombrie-noiembrie, 

fără plata unor taxe suplimentare (adresa 2801/15.05.2012). 

Art.4. Se propune spre aprobarea Senatului universitar completarea 

Metodologiilor de alegere a structurilor de conducere de la nivelul Universităţii 

din Craiova, cu următorul aliniat: “ La alegerile parţiale pentru Consilii/Senat, 

rolul şi competenţele Biroului Electoral Central sunt preluate de Consiliul de 

Administraţie”.  

Art. 5. Se aprobă componenţa Biroului Electoral pentru desfăşurarea alegerilor 

parţiale din data de 16.05.a.c., în vederea ocupării unui loc vacant în Senatul 

Universităţii din Craiova, repartizat Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative 

(adresa 2800/15.05.2012).  

Art. 6. Se aprobă prelungirea perioadei de încasare a taxelor de şcolarizare 

(licenţă/master/doctorat) până la data de 31.05.2013. 

Art. 7. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa celor interesaţi şi se afişează pe 

pagina de internet a universităţii, astăzi, 15.05.2013. 

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie, 

 

Prof. univ. dr. Dan Claudiu DĂNIŞOR 
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