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HOTĂRÂREA 

 nr. 6 din 19.03.2014  

 

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

19.03.2014, 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. Se aprobă instrucţiunile privind avizarea contractelor având ca obiect acordarea 

burselor private. 

Art. 2. Având în vedere că debitorul S.C. ZENTOL SRL a fost acţionat în instanţă pentru 

recuperarea debitului, Judecătoria Craiova a solicitat Universităţii din Craiova un certificat de la 

ONRC. La obţinerea certificatului, s-a constatat că firma este radiată începând cu data de 

15.03.2013. În aceste condiţii biroul juridic propune Consiliului de Administraţie compensarea 

unei părţi din debitul de 700 lei cu garanţia existentă în contabilitate de 330 lei, iar diferenţa de 

debit să fie trecută pe cheltuieli. 

Art. 3 Se aprobă propunerile facultăţilor cu posturile scoase la concurs pentru cadrelor 

didactice spre a fi trimise la Minister şi publicate în Monitorul Oficial astfel: 

  Facultatea de Litere - 2 posturi de lector, poziţia 39 şi 27; 

  Facultatea de Teologie Ortodoxă – 1 post de conferenţiar, poziţia 9 şi 2 posturi de lector, 

poziţiile 26 şi 29; 

  Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor – 1 post de conferenţiar, poziţia 23 

şi 4 posturi de lector, poziţiile 43, 32, 33 şi 34; 

  Facultatea de Mecanică - 2 posturi de lector, poziţiile 28 şi 29; 

  Facultatea de Agricultură şi Horticultură - 1 post de conferenţiar, poziţia 16; 

  Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale - 1 post de lector, poziţia 23; 

  Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic – 2 posturi de conferenţiar, 

poziţiile 15 şi 16 şi 1 post de lector poziţia 29; 

  Departamentul de Limbi Moderne Aplicate -  2 posturi de lector, poziţiile 14 şi 16. 

Art. 4. Se aprobă acordarea a două burse sociale la Facultatea de Matematică şi Ştiinţe 

ale Naturii, din fondurile proprii, studenţilor I. C. A., specializarea Matematică, anul I şi C. M. G, 

specializarea Informatică, anul II, pe caz de boală, conform art. 1 alin. 4 din Regulamentul 

privind acordarea burselor şi a altor forme de sprijin social pentru studenţi. 

Art. 5. În prezenţa preşedintelui C.O.S.(invitat), Direcţia Administrativă Cămine, Cantine 

prezintă analiza contestaţiilor studenţilor pentru care s-au aplicat diverse sancţiuni ca urmare a 

încălcării Regulamentului Cămine Cantine. Având în vedere că nu există elemente noi, Consiliul 

de Administraţie respingerea contestaţiile şi menţine sancţiunile, astfel: 
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 avertisment scris pentru studenţii de la Facultatea de Inginerie Electrică: Dodoacă Marius, 

anul I master, Sava Marius Dacian, anul II şi Bărbuia Răducu Daniel, anul IV, pentru 

abateri de la R.O.F.C.C. art. 28 şi 29 şi Contractul de închiriere art. 7 pct. 3, 6, 25, 32: 

 evacuarea şi pierderea definitivă a dreptului de cazare în căminele studenţeşti pe toată 

durata studiilor conform Deciziei 51B/13.02.2014 pentru studenţii de la Facultatea de 

Mecanică: Daviţoiu Cristian Nicolae, anul II; Gîtan Iulian Mihai, anul III şi Ionică 

Cristian Dan, anul I; 

 evacuarea şi pierderea dreptului de cazare în căminele studenţeşti pe toată durata anului 

universitar 2013/2014 conform Deciziei nr. 52B/14.02.2014 pentru studenţii de la 

Facultatea de Mecanică: Dunavăţu Mihai Gabriel, anul III, Mandoc Ilie Cristian, anul III 

şi Coica Constantin Adrian Cătălin, anul I. 

Art. 6. Având în vedere Raportul  subsidiar, aferent anului 2013, al Asociaţiei ANELIS 

PLUS, care include date referitoare la modul în care a fost utilizată contribuţia financiară a 

Universităţii din Craiova şi, respectiv, la suma necheltuită, rămasă în contul universităţii, 

Consiliul de Administraţie aprobă ca suma necheltuită, în valoare de 204.589,00 lei, să fie parte a 

primei tranşe de cofinanţare pentru anul 2014. 

Art. 7. Având în vedere modificările aprobate în procedura ALOP, se aprobă noua formă 

a referatelor de necesitate care va cuprinde obligatoriu următoarele informaţii: 

a) denumirea produselor, serviciilor, lucrărilor necesare; 

b) argumentarea necesităţii, accentuându-se efectele ce se doresc a fi obţinute, precum şi 

urgenţa efectuării achiziţiei; 

c) data la care se doreşte obţinerea produselor, serviciilor şi lucrărilor necesare; 

d) preţul estimat pentru respectivele produse/servicii/lucrări; 

e)  fondul din care se va efectua achiziţia; 

f) data ultimei achiziţii pentru aceeaşi necesitate, dacă a existat o astfel de achiziţie. 

 Art. 8. Prezenta hotărâre se afişează pe pagina de internet a Universităţii, astăzi, 

20.03.2014. 

 

 

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie, 

 

Prof. univ. dr. Dan Claudiu DĂNIŞOR 

 
 

 


