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HOTĂRÂREA 

 nr. 2 din 05.02.2014  

 

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

data de 05.02.2014, 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 procesele-verbale şi cercetările prealabile ale serviciilor 

specializate, se aprobă sancţionarea cu evacuarea din cămin pe an universitar 2013-2014, 

conform art. 34 lit. c din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Căminelor şi Cantinelor, a 

următorilor studenţi pentru faptele semnalate în Referatul nr. 14/24.01.2014, înaintat de 

administraţia Căminului studenţesc nr. 10: Dunavăţu Mihail Gabriel – Facultatea de Mecanică, 

anul III, Mandoc Ilie Cristian – Facultatea de Mecanică, anul III şi Coica Constantin Adrian 

Cătălin – Facultatea de Mecanică, anul I. 

Art. 2. Având în vedere avizul Biroului Juridic şi al Direcţiei Administrative Cămine şi 

Cantine, se aprobă scutirea taxei de cămin pentru studentul Mirea Florin, anul I, Facultatea de 

Inginerie Electrică, specializarea Inginerie Aerospaţială, conform art. 27 lit. m şi n din 

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Căminelor şi Cantinelor. 

Art. 3.  Se aprobă posibilitatea acordării unei susţineri financiare pentru primul an de 

studii, studentei Murtaza Alina Maria, studentă anul I, specializarea Geografie, Facultatea de 

Matematică şi Ştiinţe ale Naturii, avându-se în vedere eroarea informatică produsă în procesarea 

datelor la admitere. 

Art. 4. Se aprobă solicitarea Direcţiei General Administrative ca pentru Cantina 

studenţească nr. 14 să fie demarate procedurile de achiziţie publică de produse necesare 

activităţii. Direcţia Achiziţii Publice va lua toate măsurile necesare şi utile pentru respectarea şi 

încadrarea pe viitor în dispoziţiile legale privind achiziţia de carne necesară activităţii de la 

Cantina studenţească nr. 14. 

Art. 5. Se autorizează Direcţia Administrativă Cămine şi Cantine ca, până la finalizarea 

procedurilor de achiziţie publică de carne necesară continuităţii activităţii la Cantina 

studenţească nr. 14, să se aprovizioneze în aceleaşi condiţii astfel de produse, ca şi până în 

prezent, dar, se vor lua toate măsurile asiguratorii necesare pentru menţinerea activităţii de 

aprovizionare în spiritul O.U.G. nr. 34/2006 şi H.G. nr. 925/2006. 

Art. 6 În măsura în care mijloacele alese ar putea fi defectuoase, se aprobă, de principiu, 

ca eventualele implicaţii financiare privind aprovizionarea cu carne necesară activităţii continue 

a Cantinei studenţeşti nr. 14, să fie suportate pe cheltuiala Universităţii din Craiova. 

Art. 7 Se aprobă de principiu constituirea unei comisii de auditare a activităţii de 

aprovizionare cu carne efectuată la Cantina studenţească nr. 14. 

Art. 8 Se aprobă: 
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- prelungirea cu 12 luni a contractului de închiriere nr. 1125/02.02.2009, încheiat cu S.C. 

TOP DIF S.R.L., pentru un spaţiu de 1 mp, situat în incinta sediului Direcţiei General 

Administrativă, în vederea amplasării unui automat de cafea şi băuturi calde,  cu păstrarea 

chiriei la valoarea de 200,00 lei/mp/lună; 

- prelungirea cu 12 luni a contractului de închiriere nr. 316/14.01.2009, încheiat cu 

S.C. ITES S.R.L., pentru un spaţiu de 3 mp, situat în incinta clădirii Rectoratului, în 

vederea desfăşurării activităţii de difuzarea presei, cu păstrarea chiriei la valoarea de 

110,00 lei/mp/lună; 

 Art. 9 Se aprobă cererea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Oltenia” al judeţului 

Dolj de a  desfăşura activităţi de pregătire sportivă în sala de sport a Facultăţii de Drept şi Ştiinţe 

Sociale. 

Art. 10 Având în vedere adresa nr. 125/04.02.2014 a Centrului Universitar Drobeta 

Turnu Severin din care rezultă că numărul de ore necesar funcţionării centralei termice este 

necesar 24 din 24 ore, totalizând numărul de ore pe perioada 1 decembrie 2013 până la 1 aprilie 

2014 este de: 

- 2064 ore: 3 = 688 ore; 

-               : 4 = 518 ore,  imposibil de acoperit. Din sectorul de pază proprie face parte şi 

Cimpoieru Maria care este calificată şi autorizată ca fochist şi a lucrat la centrala termică. Prin 

trecerea acesteia la centrala termică se poate rezolva parţial situaţia la centrală. În această situaţie 

postul de pază la cele două clădiri din strada Călugăreni rămând doar 3 posturi până la data de 7 

februarie 2014 când expiră contractul dl Gruia Constantin, postul rămânând doar cu doi agenţi de 

pază. În aceste condiţii soluţia mai rentabilă financiar este prelungirea unui contract de muncă şi 

se aprobă prelungirea lunară a contractului de muncă pe perioadă determinată domnului Gruia 

Constantin, până la finalizarea sezonului rece şi a opririi centralei termice la Centrul Universitar 

Drobeta Turnu Severin . 

 Art. 11. Se aprobă reducerea timpului de lucru a doamnei Tobă Vasilica de la Facultatea 

de Economie şi Administrarea Afacerilor, de la 8 ore la 4 ore, cu acordul persoanei, reducere 

determinată de scăderea numărului de studenţi la forma de învăţământ ID, începând cu data de 

06.02.2014, la propunerea Consiliului Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor. 

 Art. 12. Se aprobă suportarea de către Universitatea noastră a taxelor de abilitare impuse 

de universităţile unde se susţine abilitarea. 

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

06.02.2014. 

 

 

 

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie, 

 

Prof. univ. dr. Dan Claudiu DĂNIŞOR 

 


