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HOTĂRÂREA 

 nr. 5 din 17.03.2014  

 

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

17.03.2014, 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. Având în vedere raportul comisiei special înfiinţată, se aprobă rezilierea 

Contractului de lucrări nr. 9208/31.12.2013, încheiat pentru Reabilitare, modernizare şi 

extindere spaţii de învăţământ – Facultatea de Mecanică Craiova P+4, D+P şi desfiinţare 

construcţie C4. 

Art. 2. Se aprobă comisia pentru analiză şi conciliere situaţie predare-primire bunuri de 

la  gestiunea Tipografiei. 

Art. 3. Se aprobă componenţa Comisiei de autoevaluare pentru evaluarea instituţională a 

Universităţii din Craiova. 

Art. 4. Se aprobă componenţa Consiliului Calităţii al Universităţii din Craiova, cu 

modificăile şi completările survenite. 

Art. 5. Se aprobă delimitarea sarcinilor prorectorului de resort în cadrul procedurii 

ALOP. 

Art. 6. Se aprobă prelungirea actului adiţional la contractul de prestări servicii cu nr. 

919/07.03.2003 pe o perioadă de un an, încheiat cu Căpitănia Naţională – Administraţia 

Porturilor Dunării Fluviale S.A. Giurgiu. 

Art. 7. Se aprobă începerea procedurii de predare-primire a terenului, încasarea 

utilităţilor şi a chiriei datorate la zi cu notificare prealabilă pentru S.C. MULTIRECLAMA 

S.R.L. a carui contract de închiriere a încetat de drept prin ajungerea la termen 

Art. 8. Se aprobă : 

- prelungirea cu un an a contractului de închiriere nr. 1351/28.03.2005 cu S.C. NIMIAN 

PROD S.R.L. a unui spaţiu de 7 mp situat în incinta Căminului 2 Complex Agronomie în 

vederea desfăşurării activităţii de comercializare articole de librărie-papetărie şi copiere 

documente, cu respectarea legislaţiei în vigoare şi păstrarea chiriei la valoarea de 100 

lei/mp/lună;  

- prelungirea cu un an a contractului de închiriere nr. 1184/09.03.2006 cu S.C. NIMIAN 

PROD S.R.L. a unui spaţiu de 6,2 mp situat în incinta Căminului 1 Complex Agronomie în 

vederea desfăşurării activităţii de comerţ şi 5,61 mp pentru depozitare, cu respectarea 

legislaţiei în vigoare şi păstrarea chiriei la valoarea de 100 lei/mp/lună pentru spaţiul în 

suprafaţă de 6,2 mp şi 20/lei/mp/lună pentru spaţiul în suprafaţă de 5,61 mp.; 

- prelungirea cu un an a contractului de închiriere nr. 955/01.03.2005 cu S.C. New Age 

Advertising Agenncy S.R.L. care are ca obiect amplasarea a nouă panouri publicitare pe 
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terenul proprietate a Universităţii din Craiova cu o chirie de 220 lei/amplasament/lună şi 

menţinerea facilităţilor din contract. 

Art. 9. Se aprobă tariful de închiriere ocazională a unor spaţii (săli de curs), în cuantum 

de 80 lei/oră la Centrul Universitar Drobeta Turnu Severin. 

Art. 10. Se aprobă cererea studentului Vanciu Alexandru Gheorghe de la Facultatea de 

Teologie Ortodoxă, anul IV, secţia Pastorală, orfan de un părinte, de scutire a taxei de cămin 

conform art. 27 lit. n din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea căminelor studenţeşti. 

Art. 11. Se aprobă includerea în lista de investiţii pentru anul 2014 a următoarelor 

obiective: sala de sport Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport; branşament canalizare – 

Complex Mecanică, cu finanţare din venituri proprii. 

Art. 12. Se aprobă închirierea, în perioada 23-24 iunie 2014, a unor spaţii necesare 

desfăşurării preselecţiei la concursul X-FACTOR, cu următoarele sume: pentru holul central de 

2000 lei/eveniment, iar pentru o sală de capacitate medie (50-100 locuri)  450 lei/sală/eveniment, 

cu obligaţia chiriaşului de a promova imaginea Universităţii din Craiova. 

Art. 13. Se avizează, în vederea diseminării, indicatorii analitici de evaluare a 

performanţelor profesionale individuale ale personalului Direcţiei Generale Administrative. 

Pentru a fi aprobate, aceştia urmează a fi aduşi în atenţia sindicatelor şi/sau a Comisiei paritare. 

Art. 14. Se aprobă prelungirea perioadei de încasare a taxei de şcolarizare pentru tranşa a 

cărui termen maxim de scadenţă era 15.03.2014, conform contractelor de studiu, până pe data de 

28 martie 2014. 

Art. 15. Se aprobă cererea studentului Grigore Marius Vlăduţ, anul I, Facultatea de 

Economie şi Administrarea Afacerilor de decalare cu o lună a plăţii taxei de şcolarizare, 

respectiv din luna martie în luna aprilie 2014, termen limită de plată 20.04.2014. 

Art. 16 Se aprobă repartizarea burselor sociale şi a celor de performanţă pentru semestrul 

II (2013-2014), repartizare ce se va comunica facultăţilor pentru afişare. 

Art. 17. Se aprobă solicitarea de virare de credite aferente anului 2014, în valoare de  

360.000 lei, de la facilităţi transport studenţi la subvenţii cămine-cantine pentru achiziţionare 

mobilier, sub condiţia validării de către Convenţia Organizaţiilor Studenţeşti a Universităţii din 

Craiova (COS). 

Art. 18. Se aprobă acordarea a două burse sociale pentru studenţii P. C. E. anul III şi G. 

A. L. anul I, studenţi la Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică, specializarea 

Calculatoare, care au prezentat certificate de încadrare în grad de handicap mediu. Propunerea 

pentru completarea regulametnului cu tipurile de boli respective va fi înaintată Senatului 

Universităţii spre aprobare. 

 Art. 19. Prezenta hotărâre se afişează pe pagina de internet a Universităţii, astăzi, 

19.03.2014. 

 

 

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie, 

 

Prof. univ. dr. Dan Claudiu DĂNIŞOR 

 
 

 


