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HOTĂRÂREA 

 nr. 3 din 22.07.2013  
 

 

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

data de 22.07.2013, 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 modificarea structurii funcţionale a Universităţii din Craiova, în 

conformitate cu prevederile art. 3 alin (3) din Ordonanţei de Urgenţă nr. 77/2013. 

Art. 2. Se aprobă domeniile prioritare pentru atragerea fondurilor europene în 

cadrul Universităţii din Craiova, după cum urmează: 

I. infrastructură de cercetare; 

II. infrastructură de învăţământ; 

III. infrastructură de cazare şi servicii de masă pentru studenţi; 

IV. proiecte de sprijin pentru studenţii doctoranzi şi cercetătorii postdoctoranzi; 

V. proiecte de monitorizare a inserţiei profesionale; 

VI. proiecte de practică pentru studenţii de la ciclul de licenţă şi master. 

 Celelalte proiecte vor fi finanţate în măsura posibilităţilor financiare ale 

Universităţii din Craiova, urmare a unei analize cost-beneficiu. 

Art. 3. Se aprobă înfiinţarea unui nou post de prorector având ca atribuţii 

informatizarea Universităţii şi administrarea fondurilor europene. 

Art. 4. Se aprobă trecerea Departamentului fonduri europene, respectiv a 

Serviciului de Informaţii şi Comuncaţii din subordinea prorectoratului P3 în 

subordinea viitorului prorectorat P6 cu informatizarea Universităţii şi 

administrarea fondurilor europene. 

Art. 5. Se aprobă modificarea denumirii prorectoratului P1din Programe de studii 

şi inserţia profesională a absolvenţilor în P1- Programe de studii şi asigurarea 

calităţii. 
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Art. 6. Se aprobă modificarea planurilor de învăţământ pentru anul universitar 

2013/2014, în conformitate cu prevederile hotărârii Consiliului de Administraţie 

din 12.06.2013, Senatului din 19.06.2013 şi a standardelor specifice A.R.A.C.I.S..  

Art. 7. Începând cu anul universitar 2013/2014 se aprobă introducerea unei noi 

tranşe de plată a taxei de şcolarizare în cuantum de 500 lei, ce se va achita până la 

data de 10 octombrie a fiecărui an. 

Art. 8. Se aprobă anularea examenului de licenţă susţinut în sesiunea iulie 2009 

pentru studentul Roşca Gh. Ionuţ Marius de la Facultatea de Economie şi 

Administrarea Afacerilor, specializarea Management, forma de învăţământ ID, 

deoarece la data susţinerii examenului studentul nu avea situaţia şcolară încheiată. 

Art. 9. Se aprobă calendarul desfăşurării concursului pentru ocuparea posturilor 

didactice vacante (conform anexei), publicate în Monitorul Oficial, Partea a III-a, 

nr. 277 din 19 iulie 2013.  

Art. 10. Se aprobă noua organigramă a Staţiunii Didactice Banu Mărăcine, ca 

urmare a restrângerii activităţii şi reducerii numărului de posturi de la 24 la 14. 

Persoanelor cărora li se va desfiinţa postul li se vor oferi posturi similare în cadrul 

Staţiunii de Cercetare Dezvoltare Agricolă Caracal. 

Art. 11. Se aprobă propunerile de tarife de cazare pentru perioada vacanţei de 

vară, după cum urmează: 

 Taxa pentru 1 loc/lună- 200 lei; 

 Taxa pentru 1 loc/zi pentru studenţi indiferent de centrul universitar- 

25 lei; 

 Taxa pentru alte persoane- 30 lei; 

Art. 12. Se aprobă trecerea pe cheltuiala Universităţii din Craiova a sumei de 750 

lei, reprezentând contravaloare cheltuieli de judecată suportate de instituţia 

noastră. 

Art. 13. Se aprobă trecerea pe cheltuiala Universităţii din Craiova a sumei de 75 

748,85 lei, reprezentând contravaloare majorări impozit pe clădiri din perioada 

2007-2012 suportate de către instituţia noastră. 

Art. 14. Se aprobă acordarea unui împrumut pentru activitatea de învăţământ în 

cuantum de maxim 700 000 lei de la activitatea Serviciului Cămine-Cantine. 

Art. 15. Se aprobă solicitarea Facultăţii de Litere privind înfiinţarea Centrului 

Culturilor Centrale şi Est-Europene (CCCEE) prin înglobarea lectoratelor de limbă 

şi civilizaţie bulgară, respectiv macedoneană şi a Institutului de Balcanistică. 

Art. 16. Se aprobă desfăşurarea centralizată a procedurilor de achiziţie pentru 

anumite tipuri de consumabile ( rechizite, materiale de birou, hârtie, tonere, etc.) 

în două etape: 

- Prima etapă- referatele înregistrate până la data de 20 octombrie a fiecărui 

an;  

- A doua etapă - referatele înregistrate până la data de 15 aprilie a fiecărui 

an. Fac excepţie referatele care au ca sursă de finanţare contractele de 
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cercetare, proiectele europene, precum şi alte contracte de finanţare care au 

impuse termene de raportare. 

Art. 17. Prezenta hotărâre se afişează pe pagina de internet a universităţii, astăzi, 

22.07.2013. 

Preşedintele Consiliului de Administraţie, 

 

Prof. univ. dr. Dan Claudiu DĂNIŞOR 


