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HOTĂRÂREA 

 nr. 8 din 26.03.2014  

 

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

26.03.2014, 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. Judecătoria Craiova a respins cererea de chemare în judecată formulată de Universitatea 

din Craiova împotriva debitorului pârât S.C. RC INTERNATIONAL SRL, deoarece firma este 

radiată începând cu data de 30.10.2013. Se aprobă compensarea unei părţi din debitul de 1471,20 

lei cu garanţia existentă în contabilitate şi trecerea pe cheltuieli a diferenţei de debit. 

Art. 2. Se aprobă desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă, în temeiul art. 248 

alin. 1 lit. e din Legea nr. 53/2003, doamnei Constantinescu Marioara Alice, referent la Centrul 

Universitar Drobeta Turnu Severin, având în vedere absentarea nemotivată, de la data de 

15.10.2013 şi până în prezent, precum şi efectuarea cercetării disciplinare prealabile. 

Art. 3. Se aprobă ca, în continuare, toate comenzile să fie semnate de toate persoanele 

responsabile până la nivelul Directorului General Administrativ, care dă ultimul aviz, acesta fiind 

delegat în acest sens de către ordonatorul principal de credite. 

Art. 4. Se aprobă încheierea unor contracte de asociere în participaţie şi a unui parteneriat cadru 

la Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, având ca obiect organizarea şi 

desfăşurarea unor programe de perfecţionare cu ANFP. Tariful de participare la programul de 

perfecţionare este de 150 lei/participant/zi, iar tariful de plată pentru cadrele didactice care 

predau în cadrul acestor programele de perfecţionare este de 50 lei/oră. 

Art. 5. Se aprobă Regulamentul de Activitate al Consiliului de Administraţie al Staţiunilor 

Didactice şi de Cercetare ale Universităţii din Craiova spre a putea fi înaintat Senatului 

Universităţii din Craiova spre dezbatere  

Art. 6. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Staţiunii de Cercetare – 

Dezvoltare Agricolă Caracal, jud. Olt, aprobat în Consiliul de Administraţie al Staţiunilor, spre a 

putea fi înaintat Senatului Universităţii spre dezbatere  

Art. 7. Se aprobă contractul de asociere în participaţiune între Universitatea din Craiova,  

Staţiunea Didactică Banu Mărăcine şi SC AGRONOVA SRL, privind exploatarea în comun a 

terenului agricol în suprafaţă de 350 ha, aflat în administrarea Universităţii din Craiova, 

Staţiunea Didactică Banu Mărăcine, conform HG nr.2066/2004, cu scopul de a împărţi 

beneficiile înregistrate în conformitate cu cota de participare stabilită. 

Art. 8 Se aprobă înfiinţarea unei plantaţii de pomi fructiferi la Staţiunea Didactică Banu 

Mărăcine în colaborare cu Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare Pomicolă Vâlcea (prin transfer de 

pomi fructiferi). Aprobarea va fi înaintată spre dezbatere Senatului Universităţii 
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Art. 9. Se aprobă Metodologia privind implementarea proiectelor finanţate din Fondul Social 

European în Universitatea din Craiova. 

Art. 10. Se aprobă comisia de analiză pentru proiectul POSDRU desfăşurat prin intermediul 

Departamentului de Pregătire Didactică şi Pedagogică, sub coordonarea domnului conferenţiar 

universitar Ionel Viorel,  în următoarea componenţă:  

- Lect. univ. dr. Cristian Stanciu; 

- Ec. Flori Stoian; 

- Conf. univ. dr. George Gîrleşteanu; 

- Jurist Anca Udrea; 

-        Ec. Maria Buşe 

Art. 11. Se aprobă imputarea lipsurilor din gestiunea domnului Florin Honu, la valoarea de 

înlocuire stabilită de comisia de dezmembrare, conform prevederilor Ordinului Ministrului 

Finanţelor Publice nr. 2861/2009. 

Art. 12. Se aprobă modificarea Regulamentului privind Organizarea şi Funcţionarea Căminelor 

şi Cantinelor Studenţeşti. Aprobarea va fi înaintată spre dezbatere Senatului Universităţii din 

Craiova. 

Art. 13. Se aprobă, în ceea ce priveşte situaţia debitorului SC MULTIRECLAMA SRL.: 

- achitarea unei ¼ din datorie până la încheierea tranzacţiei; 

-  încheierea tranzacţiei la Notariat pe cheltuiala debitorului; 

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

-  plata în trei tranşe egale cu penalităţi cu tot, tranşe ce se vor achita în termen de şase luni. 

Art. 14 Se aprobă:  

1. scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii a unui spaţiul în suprafaţă de 250 mp cu 

dotările existente, situat la demisolul clădirii Rectorat. Preţul propus de pornire a licitaţiei este de 

20,00 lei/mp/lună. Activitatea ce se poate desfăşura – cofetărie, patiserie cu respectarea legislaţiei 

în vigoare. Durata de închiriere este de 4 ani. Garanţia de participare la licitaţie propusă este 

contravaloarea a trei chirii lunare ofertate. 

2. scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii a unui spaţiul în suprafaţă de 100,00 mp cu 

dotările existente, situat la parterul clădirii Electrotehnică – Corp F. Preţul propus de pornire a 

licitaţiei este de 22,00 lei/mp/lună. Activitatea ce se poate desfăşura – caffe-bar cu respectarea 

legislaţiei în vigoare. Durata de închiriere propusă este de 4 ani. Garanţia de participare la 

licitaţie propusă este contravaloarea a trei chirii lunare ofertate. Taxa de licitaţie propusă este de 

50,00 lei. Contravaloarea caietului de sarcini propusă este de 20,00 lei (adresă D.G.A. nr. 7614 

din 21.10.2013). 

Art. 15. Se aprobă plata sub formă de bursă a sumei de 1687 (din sursa Ambasadei Franţei la 

Bucureşti) şi suma de 1687 lei/lună (din sursa AUF) pentru perioada ianuarie – iunie 2014, 

domnul Guillaume Dujardin, lector de limbă franceză. 

Art. 16. Se aprobă amplasarea de automate de cafea în afara spaţiilor de învăţământ şi nu în 

spaţiul în care acestea ar face concurenţă firmelor care funcţionează deja în Universitatea din 

Craiova şi care au în obiectul de activitate folosirea automatelor de cafea. 

Art. 17 Se aprobă tipărirea pentru fiecare facultate a unui pliant cu structura facultăţii şi date 

despre admitere pentru a putea fi distribuite candidaţilor la înscrierea pentru admiterea la 

facultate cât şi tuturor persoanelor interesate în acest sens. 

Art. 18 Se aprobă decontarea cheltuielilor cu transportul CFR, cât şi abonamentul lunar 

(10/călătorii/lună) cu metroul, studenţilor Dură D. Robert Adrian, Garaba A. Eugeniu, Mitrică 

S.I. Alexandru şi Sala A. Adrian Lucian de la Facultatea de Economie şi Administrarea 

Afacerilor, specializarea Finanţe Bănci, ciclul de licenţă, anul III. 

Art. 19 Se aprobă: 

1. organizarea şi derularea programului postuniversitar de formare şi dezvoltare continuă atât în 

cadrul Facultăţii de Litere din Craiova, cât şi al filialei de la Drobeta Turnu Severin; 
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2. semnarea unor parteneriate cu Inspectoratele şcolare Judeţene Vâlcea, Gorj, Olt în vederea 

organizării şi derulării programului de formare şi dezvoltare continuă la Râmnicu-Vâlcea, Târgu-

Jiu, Slatina (cf. art. 41 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea programelor 

postuniversitare de formare şi dezvoltare  profesională continuă al Universităţii din Craiova); 

3. reducerea celei de-a doua tranşe de plată a taxelor de la 250 lei la 150 lei numai pentru 

modulele la care s-au înscris şi au plătit prima tranşă minim 120 de cursanţi. Aprobarea va fi 

înaintată spre dezbatere Senatului Universităţii din Craiova. 

Art. 20. Se aprobă evacuarea din cămin pe toată durata studiilor a studentei Dan Simona 

Niculina, de la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, anul III, în urma faptelor săvârşite conform 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Căminelor şi Cantinelor, art. 28 şi 29 şi 

contractul de închiriere art. 7 pct. 6, 7 şi 

Art. 21. Se aprobă eliberarea unui duplicat – schimbare de prenume - diplomă de licenţă pe 

numele Rusneac Elena Jeaqueline, absolventă a Institutului Bancar Român din Bucureşti, cu 

examen de licenţă la Universitatea din Craiova, Facultatea de Ştiinţe Economice, în sesiunea 

iulie 2005, cerere înregistrată la registratura Universităţii cu nr. 1837/26.03.2014. 
 Art.  22. Prezenta hotărâre se afişează pe pagina de internet a Universităţii, astăzi, 27.03.2014. 

 

 

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie, 

 

Prof. univ. dr. Dan Claudiu DĂNIŞOR 

 

 

 


