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HOTĂRÂREA 

 nr. 10 din 16.04.2014  

 

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

16.04.2014, 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: 

- Regulamentul privind  organizarea şi desfăşurarea concursului pentru acordarea 

burselor doctorale şi postdoctorale din Fondul Social European (FSE), Programul Operaţional 

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POS DRU), precum şi pentru desfăşurarea activităţii 

de cercetare a bursierilor pentru perioada 2014-2015 în cadrul proiectului „Modernizarea 

legislaţiei naţionale în contextul  uniformizării dreptului la nivel european şi implicaţiile socio-

politice asupra sistemului administrativ”, ID 141699: 

- Comisia de evaluare şi selecţie DOC în următoarea componenţă: 

Preşedinte – prof. univ. dr. Dan Claudiu Dănişor; 

Membri: prof. univ. dr. Sevastian Cercel; 

               conf. univ. dr. George Gîrleşteanu; 

 Secretar: conf. univ. dr. Narcis Mitu. 

- Comisia de evaluare şi selecţie POSTDOC în următoarea componenţă: 

Preşedinte – prof. univ. dr. Dan Claudiu Dănişor; 

Membri: prof. univ. dr. Sevastian Cercel; 

               conf. univ. dr. Gîrleşteanu George; 

Secretar: conf. univ. dr. Narcis Mitu. 

Art. 2. Se aprobă schimbarea destinaţiei spaţiilor de învăţământ în suprafaţă de 1100 mp din 

corpul A-A1 (subsol 1, subsol 2 şi parter Facultatea de Litere) Rectorat, în vederea modernizării 

şi transformării în spaţii pentru înfiinţarea unei cantine studenţeşti. 

Art. 3. Se aprobă - referitor la  cabanele de la Rânca, în urma discuţiilor purtate cu proprietarii, 

solicitarea dl rector de a primi mandat din partea Consiliului de Administraţie pentru a purta 

negocieri: 

o în vederea închirierii numai a 3000 mp, la un preţ de 1 euro/mp/an; 

o cu reprezentanţii Obşti, pentru vechea cabană, spre a o putea folosi ei ca 

depozit de materiale sau în alt scop, în contul chiriei pe care le-o datorăm. 

Art.  4. Prezenta hotărâre se afişează pe pagina de internet a Universităţii, astăzi, 18.04.2014. 

 

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie, 

Prof. univ. dr. Dan Claudiu DĂNIŞOR 
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