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HOTĂRÂREA 

 nr. 12 din 14.05.2014  

 

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

14.05.2014, 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 trecerea pe cheltuiala Universităţii din Craiova a unor sume aferente 

programelor derulate cu fonduri externe nerambursabile, care în momentul de faţă figurează în 

contabilitate înregistrate în contul contabil 473 „decontări din operaţii în curs de clarificare”, 

sume care provin din nereguli constatate de autorităţile de management şi comunicate prin note 

de constatare. 

Art. 2. Se aprobă scutirea de plată a taxei de cămin, pentru studenta Stancu Daniela Ionela, de la 

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, specializarea Marketing, anul III, orfană de 

un părinte şi care nu beneficiază de bursă socială, conform art. 27 lit. n din Regulamentul privind 

organizarea şi funcţionarea căminelor studenţeşti. 

Art. 3. Având în vedere timpul scurt pentru implementare a proiectului „Reabilitare, 

modernizare şi extindere spaţii de învăţământ şi cazare Facultatea de Mecanică, Craiova P+4 şi 

desfiinţare construcţie C4”, cod SMIS 13613 şi riscurile de depăşire a termenelor, se propune 

spre aprobare Consiliului de Administraţie ca licitaţia să se desfăşoare fără faza electronică. Se 

aprobă cu unanimitate de voturi. 

Art. 4. Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii, terenul în suprafaţă de 135 

mp şi un spaţiu de depozitare (garaj) de 28,50 mp situate în str. A.I. Cuza, nr. 13 (intrarea de est a 

clădirii) pentru desfăşurarea activităţii sezoniere de alimentaţie publică.  

Art. 5. Se aprobă derularea unei activităţi economice care să includă servicii medicale de 

medicină sportivă, recuperare medicală şi kinetoterapie, servicii care vor fi efectuate de către 

cadrele didactice ale Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport contracost. Această activitate se va 

desfăşura în cadrul Centrului de Cercetare „Centrul de Studii şi Cercetare a Motricităţii Umane” 

existent la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport. 

Art. 6. Se aprobă prelungirea perioadei de încasare a taxei de şcolarizare (licenţă, master, 

postuniversitar, doctorat) pentru studenţii de la forma de învăţământ “cu taxa”, pentru tranşa a 

cărui  termen maxim de scadenţă era 15.05.2014, conform contractelor de studiu, până pe data de 

31.05.2014 şi pierdere calitate de student - 02.06.2014. 

Art. 7. Se aprobă, la solicitarea studenţilor din Centrul Universitar Drobeta Turnu Severin, 

montarea aparatelor pentru cafea şi alte produse în incinta căminului, iar pentru spaţiile de 

învăţământ, amenajarea spaţiului şi montarea aparatelor pentru cafea şi alte produse în exterior. 

Art. 8. Se aprobă premierea studentelor Risipitu Liana şi Popa Maria Andreea, de la Facultatea 

de Economie şi Administrarea Afacerilor, anul III, care la Olimpiada Naţională a Economiştilor 

în Formare, secţia Administrarea Afacerilor, ediţia a IX-a, anul 2014, desfăşurată la Facultatea de 
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Business, Universitatea Babeş Bolyai – Cluj-Napoca, au obţinut Marele Premiu pentru lucrarea 

susţinută. 

Art.  9. Prezenta hotărâre se afişează pe pagina de internet a Universităţii, astăzi, 15.05.2014. 

 

 

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie, 

Prof. univ. dr. Dan Claudiu DĂNIŞOR 

 


