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HOTĂRÂREA 

 nr. 17  din 02.07.2014  

 

 

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

data de 02.07.2014, 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 noua componenţă a comisiei de licenţă a programului de studii 

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Drobeta Turnu-Severin). 

Art. 2. Se aprobă: 

- Metodologia pentru validarea şi securizarea planurilor de învăţământ la 

Universitatea din Craiova, pentru anul 2014-2015; 

-  Ghidul pentru completarea ştatelor de funcţii pentru anul universitar 2014-2015. 

Art. 3. Se aprobă plata taxelor pentru susţinerea examenului de licenţă la specializarea 

Economie generală şi comunicare economică din fondurile universităţii, conform 

Protocolului semnat cu Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea de Vest din 

Timişoara. 

Art. 4. Se aprobă, în urma demisiei responsabilului financiar iniţial, numirea  în funcţia 

de responsabil financiar a doamnei conf. univ. dr. Raluca Drăcea, în urma procedurii de 

selecţie pentru proiectul cu finanţare FSE Facilitarea  tranziţiei de la studiu la piaţa 

muncii a studenţilor filologi şi a celor de la comunicare, prin servicii integrate şi 

inovatoare, ID 137956, manager de proiect prof. univ. dr. Nicolae Panea. 

 Art. 5. Se aprobă alocarea unor spaţii pentru desfăşurarea activităţilor şi cursurilor din 

cadrul proiectul Egale pe piaţa muncii, egale în afaceri ID 131853, beneficiar 

Universitatea din Craiova, proiect finanţat prin POSDRU, axa 6.3  

Art. 6. Se aprobă căminele de tranzit pentru vacanţa de vară, precum şi taxele pentru 

cazare pe timpul vacanţei.  

Art. 7. Se aprobă prelungirea cu 12 luni şi păstrarea chiriei la valoarea de 60,00 

lei/mp/lună a contractului de închiriere nr. 2600/01.07.2005, încheiat cu firma S.C. 

CRIMARCO S.R.L. 

Art. 8. Se aprobă prelungirea cu 12 luni şi păstrarea chiriei la valoarea de 110,00 

lei/mp/lună a contractului de închiriere nr. 4226/02.07.2007, încheiat cu firma S.C. 
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Art. 9. Se aprobă transportul cu autocarul universităţii în perioada 25-31 august 2014 

pentru studenţi şi cadrele didactice însoţitoare (tur şi retur) de la Facultatea de Drept şi 

Ştiinţe Sociale la Rânca, Judeţul Gorj unde se va desfăşura Şcoala de vară a facultăţii. 

Art. 10. Se aprobă transportul cu autocarul universităţii în perioada 14-20 iulie 2014 

pentru studenţi şi cadrele didactice însoţitoare (tur şi retur) de la Facultatea de 

Economie şi Administrarea Afacerilor la Rânca, Judeţul Gorj, unde se va desfăşura 

Şcoala de vară a studenţilor economişti. 

Art. 11. Se aprobă numirea comisiilor pentru eliminarea din fondurile Bibliotecii a 

publicaţiilor uzate fizic şi/sau moral. 

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

03.07.2014. 

 

 

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie, 

Prof. univ. dr. Dan Claudiu DĂNIŞOR 

 


