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HOTĂRÂREA 

 nr. 3 din 12.02.2014  

 

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

data de 12.02.2014, 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 propunerea de a crea un sistem electronic de preluare a lucrărilor de 

licenţă, master şi doctorat ale studenţilor, utilizând actuala platformă „Evidenţa studenţilor”.  

Art. 2. Se aprobă propunerea Direcţiei Administrative Cămine – Cantine de a modifica 

Decizia 197B/21.06.2013  referitore la taxa de cazare în apartament: 

- taxa de cazare pentru apartament, cu 4 locuri,  să fie de 500 lei/loc/lună urmând a fi 

folosită pentru plata utilităţilor. 

Art. 3 Se aprobă încheierea unui contract de asociere în participaţie între S.C. WORK 

TEAM ASSOCIATION  SRL şi S.C. ITAL STRUCT SRL, conform contractului anexat la 

adresa depusă cu nr. 243/17.01.2014 

Art. 4. Se aprobă cererea d-lui Berceanu Cosmin Răzvan, cadru didactic la Facultatea de 

Mecanică, Departamentul de Autovehicule, Tractoare şi Inginerie Industrială, prin care solicită 

concediu fără plată până la data de 31.05.2014, întrucât în perioada 14.01.2014 – 31.05.2014 

desfăşoară activităţi de cercetare la Universitatea Auburn, Alabama, U.S.A. 

 Art. 5. Se aprobă ca, pentru facultăţile care susţin examen de licenţă şi disertaţie în luna 

februarie 2014, componenţa comisiilor de licenţă şi disertaţie să rămână cea aprobată în luna mai 

şi respectiv luna iunie 2013, conform deciziilor date. 

Art. 6 Se aprobă acordurile cadru dintre Universitatea din Craiova şi băncile BRD GSG şi 

Banca Italo-Romena, în baza cărora acestea se angajează să crediteze studenţii cu taxă ai 

Universităţii din Craiova. 

Art. 7 În urma prezentării situaţiei negocierii cu DASIDISTRIB GRUP SRL aflată în 

procedură de insolvenţă la cererea Universităţii, se aprobă  condiţiile impuse de universitate: 

- achitarea unei ¼ din datorie până pe 17.02.2014 şi a datoriei la Regia de Apă ; 

- încheierea tranzacţiei la Notariat pe cheltuiala sa; 

- constituirea unei garanţii reale (bilet de ordin avalizat de administrator şi asociaţi); 

- plata în trei tranşe egale cu penalităţi cu tot, tranşe decalate cu două luni, faţă de 

Hotărârea iniţială a Consiliului de Administraţie al Universităţii. 

Se aprobă încheierea tranzacţiei în condiţiile de mai sus, după achitarea ¼ din datorie. 

 Art. 8 Se aprobă încheierea unui contract de comodat între Universitatea din Craiova şi 

Camera pentru Agricultură, Industrie Alimentară, Piscicultură, Silvicultură şi Dezvoltare Rurală 
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Dolj, având ca obiect folosinţa gratuită a sălii L102, în suprafaţă de 25 mp situată în Clădirea 

Facultăţii de Agronomie, pe termen de 1 an. 

Art. 9  Se aprobă revocarea parţială a Hotărârii din 17.01.2014: contractele vor fi 

înregistrate la ANAF,  conform art. 1798 din Codul civil, având astfel titlu cu caracter 

executoriu. 

 Art. 10 Se aprobă, de principiu, deblocarea unui post de referent (Centrul de limbă și 

cultură poloneză), aflat în structura Facultăţii de Litere, în vederea scoaterii lui la concurs, pentru 

Centrul de Studii Culturale Est-Europene (Centrul de limbă și cultură poloneză). 

 Art. 11.  Prezenta hotărâre se afişează pe pagina de internet a Universităţii, astăzi, 

17.02.2014. 

 

 

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie, 

 

Prof. univ. dr. Dan Claudiu DĂNIŞOR 

 


