
                                                                                                                               

  

HOTĂRÂREA
 nr. 9 din 09.04.2014 

Consiliul  de Administraţie  al  Universităţii  din Craiova, reunit  în  şedinţa din data de  
09.04.2014, 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 înmatricularea în anul universitar 2013-2014, la Facultatea de Drept şi Ştiinţe 
Sociale, în cadrul programului LLP/ERASMUS a studenţilor:

- KATMAN TUĞBA – ciclul  I - studii  universitare de licenţă,  specializarea Ştiinţe 
politice,  pe  perioada  5  martie  2014  –  30  iunie  2014,  de  la  Universitatea 
Çankaya, Ankara, Turcia, şi

- GEORGIEV BORISLAV –  ciclul  II -  studii  universitare  de  master,  specializarea 
Drepturile  omului,  pe  perioada  5  martie  2014  –  2  iulie  2014,  de  la  New 
Bulgarian University, Sofia, Bulgaria.

Art.  2.  Având  în  vedere  că,  în  acest  an,  sesiunea  de  restanţe  este  prevăzută  în  perioada 
07.07.2014-13.07.2014,  se  aprobă  modificarea  structurii  anului  universitar  2013-2014  la 
Facultatea  de  Drept  şi  Ştiinţe  Sociale,  pentru  specializările  care  au  prevăzut  în  planul  de 
învăţământ practică de specialitate la sfârşitul semestrului II, în perioada 14-25.07.2014, conform 
Hotărârii Consiliului Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale din data de 21.03.2014. Propunerea va 
fi înaintată spre dezbatere Senatului Universităţii.
Art.  3. Având  în  vedere  Raportul  cu  nr  de  înregistrare  2010/31.03.2014,  privind  stabilirea 
răspunderii şi măsurile ce se impun pentru lipsa la inventar de la gestiunea Tipografie, se aprobă 
scăderea din evidenţă a aparatului pentru măsurarea densităţii culorii.
Art.  4. Se  aprobă iniţierea  procedurii  de  licitaţie  –  linie  de credit  (linie  de finanţare)  de la 
instituţiile bancare în valoare de 4.000.000 lei pentru susţinerea activităţii de învăţământ, precum 
şi a cheltuielilor de personal aferente programelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, 
derulate prin Universitatea din Craiova începând cu anul 2014.
Art. 5. Se aprobă Raportul execuţiei bugetare pe anul 2013, raport care  va fi înaintat Senatului 
Universităţii din Craiova.
Art.  6. Se  aprobă  acordarea  premiilor  în  bani  studenţilor  Anghel  Marius,  anul  I  master, 
specializarea Tehnologii informatice în ingineria sistemelor; Dan Eugen, anul III, specializarea 
Mecatronică şi Mămuleanu Mădălin de la Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică 
care s-au clasat pe locul secund la concursul „The Freescale Cup” şi care vor participa la finala 
europeană ce se va desfăşura între 29 şi 30 aprilie 2014 la „Fraunhofer Institute for Integrated 
Circuits (IIS) din Erlangen, Germania.
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Art.  7. Se  aprobă  acordarea  titlului  de  Doctor  Honoris  Causa ilustrului  profesor  Michael 
Dobson, Director al Institutului Internaţional Shakespeare de la Stratfors upon Avon, propunerea 
Facultăţii de Litere va fi înainatată Senatului Universităţii din Craiova.
Art. 8 Se aprobă acordarea titlului de  PROFESOR EMERIT (PM) domnului  profesor univ. 
dr. Corneliu Andrei Stroe,  propunerea Facultăţii  de Sport  şi  Educaţie Fizică va fi înaintată 
Senatului Universităţii.
Art.  9. Se  aprobă raportul  de autoevaluare  a  programului  de studii  de  licenţă  ASISTENŢĂ 
SOCIALĂ, învăţământ cu frecvenţă – zi, 180 credite, din cadrul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe 
Sociale,  în  vederea acreditării  de către  A.R.A.C.I.S,  raport  care va fi  înaintat  spre dezbatere 
Senatului Universităţii.
Art.  10. Se  aprobă întărirea  Serviciului  de  Informatică  şi  Comunicaţii,  pentru  a  ajunge  la 
performanţele serviciilor similare aferente universităţilor din vest, prin:

- trecerea tuturor celor care au responsabilităţi în domeniul I.T. de la facultăţi,  de la 
Direcţia Generală Administrativă sau de la Direcţia Administrativă Cămine, 
Cantine sub dublă subordonare: Serviciul de Informatică şi Comunicaţii şi apoi 
facultăţi,  Direcţia  Generală  Administrativă  sau  Direcţia  Administrativă 
Cămine, Cantine;

- recrutarea de personal de la Direcţia Generală Administrativa şi de la facultăţi, unde 
există posibilitatea, şi instruirea lor în acest domeniu.

Art. 11. Se aprobă reorganizarea Departamentului de Relaţii Internaţionale, prin:
- subordonarea  directă  a  oamenilor  care  răspund  de  relaţii  internaţionale  la 

facultăţi,  sub  conducerea  directă  a  prorectorului  Relaţii  Internaţionale  şi 
Imagine Academică;

- recrutarea de personal de la Direcţia Generală Administrativa şi de la facultăţi,  unde există 
posibilitatea, pentru a-i instrui în acest domeniu
Art.  12. Se  aprobă,  pentru  a  fi  înaintate  spre  dezbatere  Senatului  Universităţii  din  Craiova 
următoarele:

a)  înfiinţarea unui Birou de Relaţii Publice în subordinea prorectorului Relaţii 
Internaţionale şi Imagine Academică; 

b) încadrarea cu personal de execuţie aferent noului birou înfiinţat  se va face, 
prin  concurs,  din  rândul  personalului  existent  în  cadrul  Universităţii  din 
Craiova

c) pentru  dobândirea  cunoştinţelor  şi  competenţelor  specifice,  persoanele  în 
cauză vor urma un curs de instruire.

Art.  13. Prezenta hotărâre se afişează pe pagina de internet a Universităţii, astăzi, 10.04.2014.

Preşedintele Consiliului de Administraţie,

Prof. univ. dr. Dan Claudiu DĂNIŞOR
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