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HOTĂRÂREA 

 nr. 20  din 30.07.2014  

 

 

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

data de 30.07.2014, 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 cererile facultăţilor de suplimentare a locurilor cu taxă, pentru anul I 

– 2014-2015, în limita capacităţii de şcolarizare stabilită prin  hotărâre  de guvern. 

Art. 2. Se aprobă:   

- emiterea unei decizii de exmatriculare şi de ştergere a debitelor restante începând cu  

data de 01.10.2010 pentru un număr de opt cursanţi la studiile postuniversitare de 

conversie, deoarece nu aveau contracte încheiate cu Universitatea; 

- o decizie de exmatriculare şi de ştergere a debitelor începând cu 01.10.2011 pentru 

Ungureanu Mihaela Doina, cursantă la studii postuniversitare de conversie, deoarece 

nu a avut contract încheiat cu Universitatea. 

Art. 3. Se aprobă modificarea  Metodologiei privind iniţierea, implementarea şi 

operarea proiectelor finanţate din FSE în Universitatea din Craiova, aprobată în 

Consiliul de Administraţie al UCV din data de 26.03.2014, cu introducerea art, 23
1
 şi 

art. 23
2
. 

Art. 4. Se aprobă rezultatele concursurilor de selecţie cu privire la completarea 

echipelor proiectelor: 

- „Practicieni de succes în domeniul economic”, ID 132900, manager de proiect conf. 

univ. dr. Cristian Valeriu Stanciu; 

- „Stagii de practică pentru cariera ta în drept”, ID 139733, manager de proiect conf. 

univ. dr. Daniel Ghiţă; 

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

economice. Reţea de cercetare multiregională (CCPE)”, ID 140863, manager de proiect 

conf. univ. dr. Costel Ionaşcu. 

Art. 5. Se aprobă tarife de cazare crescute pentru solicitanţii din adresa nr. 

131/14.07.2014, înregistrată la Direcţia Administrativă Cămine Cantine, prin care 

solicită cazare în căminele studenţeşti ale Universităţii din Craiova în perioada 28-

29.07.2014. 
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Art. 6. Se aprobă trecerea pe cheltuiala Universităţii din Craiova a debitelor prescrise 

care provin din anul 2005 la CUDTS, reprezentând servicii prestate de către nava 

Apolodor, aparţinând Facultăţii de IMST. 

Art. 7. Se aprobă, referitor la presupusele debite sesizate de auditorii Curţii de Conturi,  

aferente perioadei 2007-2010 şi pentru anul universitar 2010-2011, ca acele presupuse 

debite care nu au la bază contracte sau prezenţă, să fie scăzute din evidenţă ca 

neîntemeiate. Celelalte categorii de debite, diferenţa rămasă, având în vedere că sunt 

prescrise, vor fi scăzute din evidenţa bilanţieră şi vor fi urmărite în continuare de către 

Direcţia Economică, facultăţi şi Biroul Juridic. 

Art. 8. Se aprobă asocierea, în vederea exploatării în comun a terenului aparţinând 

Staţiunii Didactice „Banu Mărăcine” din localitatea Tâmbureşti şi încheierea unui 

contract de asociere în participaţiune, conform modelului standard existent. 

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

31.07.2014. 

 

 

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie, 

Prof. univ. dr. Dan Claudiu DĂNIŞOR 

 


