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HOTĂRÂREA 

 nr. 13 din 21.05.2014  

 

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

21.05.2014, 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 scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii a unui spaţiu în suprafaţă de 

34 mp, situat în clădirea Hale Mecanică, str. Câmpia Izlaz, nr. 89. Spaţiul va fi folosit pentru 

organizarea de cursuri de instruire (activitate didactică) respectându-se legislaţia în vigoare. 

Art. 2. Referitor la cererea de finanţare înregistrată la nr. SV/27/3/3.4/16.11.2009, proiect SMIS 

14632 „Reabilitare cămine studenţeşti C11, C13 şi teren de sport Campus Universitar Facultatea 

de Educaţie Fizică şi Sport”, proiect care a intrat în analiză în vederea finanţării prin Programul 

Operaţional Regional 2007-2013, urmând a fi implementat până la data de 31.12.2015, se aprobă 

demararea achiziţiei publice de servicii proiectare din venituri proprii ale Universităţii din 

Craiova, sumele urmând a fi recuperate după semnarea contractului cu ADR Sud est Oltenia. 

Art. 3. Se aprobă restricţionarea apelurilor telefonice internaţionale şi a apelurilor de telefonie 

mobilă de la posturile de telefonie fixă din Universitatea din Craiova, cu excepţia  liniilor 

telefonice de la: Cabinet Rector; Decanate facultăţi; Secretar şef universitate; Biroul Relaţii 

Internaţionale; Birou director - Direcţia Generală Administrativă. 

Art. 4. 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 

01.05-21.05.2014 au avut loc la nivelul Universităţii concursuri pentru ocuparea unor posturi în 

cadrul proiectelor cu finanţare FSE Egale pe piaţa muncii, egale în afaceri, ID 131853 şi Acces 

la o pregătire de calitate în inginerie, ID 140693. 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. 5. Având în vedere Ordinul nr. 183/2014 privind aprobarea Metodologiei-cadru de 

organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie se aprobă ca Florescu 

Mariana Gabriela, absolventă 2010 a Facultăţii de Teologie Ortodoxă, master, specializarea 

Teologie biblică şi asistenţă socială, program de studii de master lichidat, care a funcţionat 

conform Legii nr. 84/1995 şi care nu s-au înscris niciodată pentru susţinerea disertaţiei, să susţină 

examenul de disertaţie, cu plata taxei aferente. 
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Art. 6. 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. Ispas Marius Cătălin a promovat modulul de biblice şi solicită echivalarea notei 10; 

2. Vînătoru Florin a promovat modulul de practice şi solicită echivalarea notei 7,00; 

3. Bugiugan Grigore Georgian a promovat modulul de practice cu nota 9,25 şi proba 

fundamentală de Dogmatică cu nota 6,66; 

4.  Păcuraru Eugen Alexandru a promovat modulul de biblice cu nota 9,00 şi proba 

fundamentală cu nota 5,00. 

Art. 7. Se aprobă prelungirea contractului individual de muncă al domnului profesor Sorin 

Domnişoru, pe funcţia de director general administrativ, până la data de 1.10.2014. 

Art. 8. Se aprobă, suspendarea contractului individual de muncă pentru absenţe nemotivate, 

doamnei Dumitru Florenţa, paznic la Serviciul de Pază al Universităţii din Craiova, pentru 

perioada 15.04.2014-12.05.2014 

Art. 9. Se aprobă componenţa comisiei de soluţionare a contestaţiilor depuse în cadrul procesului 

de selecţie a grupului ţintă cercetători post-doctorat şi doctoranzi, în carul proiectului 

Cercetători competitivi pe plan european în domeniul ştiinţelor umaniste şi socio-economice. 

Reţea de cercetare multiregională (CCPE), ID 140863: 

1. Conf. univ. dr. Costel Ionaşcu – preşedinte 

2. Cristina Nistor – secretar 

3. prof. univ. dr. Lucian Buşe – membru 

4. prof. univ. dr. Gheorghe Pîrvu – membru 

5. prof. univ. dr. Tudor Nistorescu – membru. 

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 ca Facultatea de Economie şi Administrarea 

Afacerilor să susţinere examene de licenţă cu următoarele instituţii de învăţământ superior 

particular: Fundaţia „Ştefan Lupaşcu” – Institutul de Studii Europene din Iaşi pentru programele 

de studiu Contabilitate şi informatică de gestiune şi Management; Fundaţia „Gaudeamus”, 

Universitatea „Tomis” din Constanţa pentru programele de studiu Administrarea afacerilor şi 

Finanţe bănci şi Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi pentru programul de studiu Economia 

Comerţului, turismului şi serviciilor. 

Art. 11. Conform Ordinului nr. 183/2014 al Ministerului Educaţiei Naţionale, se aprobă 

organizarea examenelor de licenţă cu o altă facultate, pentru toate programele de studiu care au 

acordul Senatului Universităţii din Craiova, conform anexelor. 

Art.  12. Prezenta hotărâre se afişează pe pagina de internet a Universităţii, astăzi, 22.05.2014. 

 

 

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie, 

Prof. univ. dr. Dan Claudiu DĂNIŞOR 

 


