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HOTĂRÂREA 

 nr. 15 din 04.06.2014  

 

 

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

04.06.2014, 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 cazarea studenţilor participanţi la a XXXV-a Adunare Generală a Uniunii 

Studenţilor din România, în perioada 28-31 august 2014, în căminele 6 şi 7 numai cu plata 

cheltuielilor cu utilităţile pe toată perioada cazării. 

Art. 2. În urma raportului de audit intern făcut pentru evaluarea adecvării atribuţiilor salariaţilor 

din cadru Direcţiei Generale Administrative, a gradului de ocupare şi optimizare a timpului de 

lucru, se aprobă împuternicirea domnului director Sorin Domnişoru să stabilească împreună cu 

cei vizaţi în raport, în funcţie de calendarul dat, activităţile care trebuie să fie făcute pentru a 

răspunde cerinţelor echipei de audit. 

Art. 3. Se aprobă alocarea unei sume de 3000 lei de către fiecare facultate, din fondurile proprii,  

pentru publicitate în mass-media. 

Art. 4. Se aprobă un set de reguli în cadrul procesului de avizare a programelor de studii care 

sunt supuse sau urmează a fi supuse autorizării provizorii/acreditării/evaluării  periodice. 

Art. 5. Se aprobă reconstituirea cataloagelor după baza de date, semnate şi validate de către 

prodecanul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor – Centru Universitar Drobeta 

Turnu-Severin, precum şi propunerea unor modalităţi de verificare, pe parte didactică coordonate 

de domnul prodecan Cezar Spânu şi pe parte administrativă o misiune de audit care să fie 

propusă de domnul director general administrativ Sorin Domnişoru. 

Art. 6. Se aprobă demararea procedurilor care se impun pentru Proiectul „Consolidare, 

reabilitare, modernizare, extindere, echipare cămin studenţesc nr. 9 (Complex Mecanică) pentru 

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale” care urmează a fi depuse în vederea obţinerii cofinanţării 

prin Programul Operaţional Regional (POR), Axa prioritară privind îmbunătăţirea infrastructurii 

sociale (Axa 3), Domeniul majoritar de intervenţie privind reabilitarea, dezvoltarea şi echiparea 

infrastructurii universitare, precum şi actualizarea studiului de fezabilitate, proiectare şi expertiză 

tehnică pentru căminul 9 studenţesc în vederea depunerii proiectului. Finanţarea se va face din 

fondurile proprii ale Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale. 

Art. 7. Se aprobă sancţionarea cu evacuarea din cămin până la sfârşitul anului universitar 2013-

2014 a studenţilor Tobescu Eduard Alin – Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor şi 

Tudor Cristian Vasile – Facultatea de Mecanică, cazaţi la căminul 10. 
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Art. 8. În urma verificării situaţiei debitorilor şi creditorilor mai vechi de 3 ani pentru activitatea 

de „Alte fonduri externe nerambursabile” se aprobă stingerea datoriilor din evidenţa contabilă 

pentru debitorul Verdeş Daniel şi creditorul “Universitatea din Craiova-VP”. 

Art.  9. Prezenta hotărâre se afişează pe pagina de internet a Universităţii, astăzi, 05.05.2014. 

 

 

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie, 

Prof. univ. dr. Dan Claudiu DĂNIŞOR 

 


