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HOTĂRÂREA 

 nr. 16  din 18.06.2014  

 

 

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

data de 18.06.2014, 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 decizia de primire în perioada 06.07-09.08.2014, a unui membru al 

echipei de cercetare, dr. Nicolae Cindea, de la Laboratoire de Mathématique de 

Clermont-Ferrand la Universitatea din Craiova, în cadrul proiectului 19600SJ de 

colaborare bilaterală România-Franţa „Metode numerice pentru aproximarea 

contractelor ecuaţiilor cu derivate parţiale şi aplicaţii”. 

Art. 2. Se aprobă alocarea unei sume de bani de până la 10.000 lei, de către 

Universitatea din Craiova, din fondul centralizat, pentru publicitate în mass-media. 

Art. 3. Se aprobă, pentru Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, componenţa comisiilor 

pentru examenul de licenţă, sesiunile iunie, septembrie 2014 şi februarie 2015 - 

Craiova şi Drobeta Turnu Severin - şi componenţa comisiilor pentru susţinerea 

disertaţiei la programele de master sesiunile iunie, septembrie 2014 şi februarie 2015. 

Vor fi înaintate spre aprobare Senatului Universităţii din Craiova. 

Art. 4. Se aprobă, pentru Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, componenţa comisiei 

pentru susţinerea examenului de admitere, sesiunea iulie 2014, cursuri universitare de 

licenţă, componenţa comisiilor pentru examenul de licenţă, sesiunea iulie 2014 –

Craiova şi Drobeta Turnu Severin - şi componenţa comisiilor pentru susţinerea 

disertaţiei la programele de master, sesiunea iulie 2014. Vor fi înaintate spre aprobare 

Senatului Universităţii din Craiova. 

 Art. 5. Se aprobă în cazul contractelor de închiriere sau a contractelor de parteneriat 

efectuarea unui audit al contractelor de acest fel de la Staţiunea Didactică de Cercetare 

Banu Mărăcine din cadrul Universităţii din Craiova, care să evalueze procedura de 

perfectare a acestora. 

Art. 6. Se aprobă angajarea unui jurist în cadrul proiectului cu finanţare FSE „Program 

de orientare, consiliere profesională şi pregătire la locul de muncă pentru studenţii din 

domeniul socio-uman din regiunea Sud-Vest Oltenia”, ID 139411, managerul de proiect 

fiind prof. univ. dr. Sevastian Cercel.  

Art. 7. Se aprobă regulile de finanţare a proiectelor POSDRU aflate in debutul 

implementării. 
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Art. 8. Se aprobă prelungirea cu un an a contractului de închiriere nr. 3499/01.07.2006,  

încheiat cu firma S.C. Orange România S.A., şi păstrarea chiriei la valoarea de 50 

lei/mp/lună, plătită lunar, nu trimestrial, cu specificarea unei clauze în contrat  

(încetarea contractului în momentul în care încep lucrările de consolidare şi/sau 

modernizare a clădirii). 

Art. 9. Se aprobă taxele de înscriere la concursul pentru ocuparea posturilor didactice 

vacante, publicate în Monitorul Oficial, Partea a III-a, nr. 324 din 10 iunie 2014 astfel: 

- pentru postul de profesor şi conferenţiar univ. – 250 lei; 

- pentru postul de lector univ./şef lucrări – 150 lei; 

-    pentru postul de asistent univ. – 100 lei. 

Art. 10. Se aprobă delegaţia domnului prof. univ. dr. Sergiu Ivanov la Universitatea 

Tehnică a Republicii Moldova în perioada 18-22 iunie 2014 şi decontarea din fondul 

centralizat a cheltuielilor aferente transportului, cazarea fiind asigurată de Universitatea 

Tehnică a Republicii Moldova. 

Art. 11. Se aprobă Calendarul pentru alegerile parţiale la nivelul noilor departamente 

înfiinţate şi la nivelul Consiliului Facultăţii, avizat în şedinţa Consiliului Facultăţii din 

data de 17.06.2014, în cadrul Facultăţii de Automatică, Calculatoare şi Electronică. 

Art. 12. În cadrul contractului de formare profesională dintre Facultatea de Economie 

şi Administrarea Afacerilor şi Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici din 

Timişoara, se aprobă să se plătească cheltuielile cu consumabilele şi coordonatorul de 

proiect din fondul centralizat. 

Art. 13. Se aprobă acţionarea în justiţie şi imputarea sumelor aferente debitelor 

restante ale studenţilor (licenţă, master, doctorat) personalului (secretariatele 

facultăţilor, Direcţia Economică, orice altă structură UCV) care nu comunică în timp 

util debitul – indiferent de natura/sursa lui - către serviciului juridic.  

Art. 14. Se aprobă organizarea unei expoziţii regionale de lucrări de licenţă şi 

disertaţie, în domeniul  larg al ingineriei, manifestare intitulată „Pregătiţi pentru 

cercetare şi industrie”. 

Art.  15. Prezenta hotărâre se afişează pe pagina de internet a Universităţii, astăzi, 

19.06.2014. 

 

 

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie, 

Prof. univ. dr. Dan Claudiu DĂNIŞOR 

 


