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Hotărârea Senatului Universităţii din Craiova nr. 2 

din data de 8 februarie 2018 

 

Senatul Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa de Plen din data de 8 februarie 

2018, în conformitate cu prevederile articolului 62 din Carta Universităţii şi în conformitate 

cu prevederile art. 213, alin. 2 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. Se validează rezultatul alegerilor pentru locul vacant de membru 

în Senatul Universitar: CHIFU Nicolas Manuel, student al Facultății de Economie și 

Administrarea Afacerilor, Universitatea din Craiova. (Anexa 1 – Proces-verbal 

B.E.C.). 

Art. 2. Se aprobă Raportul de concurs pentru ocuparea postului de lector 

poz.45, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Universitatea din Craiova, publicat în 

Monitorul Oficial, Partea a III-a, nr. 1647 din 24 noiembrie 2017. ( Anexa 2 – 

Rezultat vot Senat). 

Art. 3. Se aprobă Raportul privind execuția bugetului de venituri și 

cheltuieli al Universității din Craiova la data de 31.12.2017. (Anexa 3 – Extras 

C.A. din 07.02.2018,  Raportul privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli al 

Universității din Craiova la data de 31.12.2017). 

Art. 4. Se aprobă Metodologia privind organizarea și desfășurarea 

examenului de finalizare a programului de studiu “Anul pregătitor de limba română 

pentru cetățenii străini”, la solicitarea Facultății de Litere și care intra în vigoare 

începând cu anul universitar 2017-2018. (Anexa 4 – Adresa nr. 728/07.02.2018, 

Extras nr. 723/07.02.2018). 

Art. 5. Se aprobă modalitatea de desfășurare a concursului de admitere 

(condiții, criterii de departajare în cazul mediilor egale, calendar de admitere) și 

probele de concurs pentru studii universitare de licență, master și doctorat, anul 

universitar 2018-2019. (Anexa 5 – Extras C.A. din 31.01.2018, calendar, condiții 

admitere). 
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Art. 6. Se aprobă domeniile de master supuse evaluării de către 

ARACIS în anul 2018. (Anexa 6 – Extras C.A. din 07.02.2018, adresa nr. 

810/08.02.2018). 

Art. 7. Se aprobă solicitarea Departamentului de Geografie al Facultății 

de Științe, Universitatea din Craiova pentru decernarea titlului de Doctor Honoris 

Causa domnului prof. dr. acad. Dan BĂLTEANU, directorul Institutului de 

Geografie al Academiei Române, în cadrul manifestărilor prilejuite de The Fifth 

International Conference Geographical Research and Cross-Border Cooperation, 

organizate în perioada 6-9 septembrie 2018. (Anexa 7 – Extras C.A din 31.01.2018, 

Extras din Procesul-verbal al ședinței Consiliului Facultății de Științe din data de 

22.01.2018). 

Art. 8. Se aprobă solicitarea Facultății de Științe, Universitatea din 

Craiova, privind desfășurarea unei Școli de vară în domeniul fizicii, în perioasa 16 

iunie – 19 iulie 2018, pentru un grup de 30 studenți de la Georgia Southen 

University, cu un cuantum al taxei de 1250 USD/cursant, taxă din care să se asigure 

cazarea în camere de 2 persoane (35 zile cazare), 2 transferuri Aeroport Otopeni, 5 

excursii (transport, intrări la obiective turistice, cazare, ghid, etc.), salariile cadrelor 

didactice implicate în program, regie. (Anexa 8 – Extras C.A. din 31.01.2018, 

adresa nr. 12/22.01.2018). 

Art. 9. Se aprobă cota de regie pentru contractele de cercetare din anul 

2018, astfel: 

-   Având în vedere calculația realizată de Direcția Economică a 

Universității din Craiova, cota de regie ce se va aplica în anul 2018 

pentru proiectele de cercetare derulate în instituție va fi de 15% din 

cheltuielile directe prevăzute în bugetul proiectului. Fac excepție 

proiectele obținute în competiții naționale sau internaționale, pentru 

care se vor aplica norrmele prevăzute în regulamentele competițiilor. 

-   În cazul în care, din motive obiective (eligibilitatea unor cheltuieli, 

asigurarea unor finanțării suplimentare, etc.) cota de regie a unui 

proiect este stabilită la o valoare ce depășește procentul de 15% din 

cheltuielile directe, directorul de proiect poate solicita conducerii 

Universității din Craiova uilizarea în folosul proiectului a sumei virate 

către instituție peste această cotă. 

-   Directorii de proiect pot solicita acoperirea altor cheltuieli decât cele 

finanțate prin proiect, în limita a 15% din sumele efectiv virate către 

Universitatea din Craiova, sub formă de regie. În cazuri bine 

justificate și cu aprobarea conducerii, această sumă poate să fie 

suplimentată din fondul de cercetare constituit la nivelul instituției. 
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 (Anexa 9 – Extras C.A. din 07.02.2018, propunere privind cota de regie). 

Art. 10. Se aprobă solicitarea domnului șef lucr. dr. ing. CRIVEANU 

Marius Cătălin, cadru didactic al Universității din Craiova, Facultatea de Mecanică, 

Departamentul de I.M.S.T., de a desfășura activități didactice și de cercetare în 

calitate de “Visiting Professor“ la Beijing International Education Institute, 

Chaoyang District, Beijing, China și la Jinggangshan University, Qingyuan District, 

Ji’an City, Jiangxi Province, China, în perioada 5 martie 2018 – 31 mai 2018 (88 

zile calendaristice). (Anexa 10 – Extras C.A. din 31.01.2018, cerere). 

Art. 11. Se aprobă depunerea proiectului „REABILITARE ȘI 

MODERNIZARE SPAȚII ÎNVĂȚĂMÂNT - CORPURI D(C5-6), E(C4) si F(C11) 

DIN COMPLEXUL FACULTĂȚILOR CU PROFIL ELECTRIC” Axa prioritară 10 

Îmbunătățirea infrastructurii educaționale; Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în 

educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de 

competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de 

educație și formare; Obiectiv Specific 10.3 Creșterea relevanței învățământului 

terțiar universitar in relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice 

competitive:  

- se  aprobă indicatorii tehnico-economici   la obiectivul de investiții 

“REABILITARE ȘI MODERNIZARE SPAȚII ÎNVĂȚĂMÂNT - 

CORPURI D(C5-6), E(C4) și F(C11) DIN COMPLEXUL 

FACULTĂȚILOR CU PROFIL ELECTRIC” în vederea finanțării acestuia 

în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 

Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 

Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru 

dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin 

dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.3 

Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar in relație cu piața 

forței de muncă și sectoarele economice competitive, conform 

documentației tehnice întocmite în  cadrul  DOCUMENTAŢIE DE 

AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE elaborate de SC IPA;  

- se aprobă valoarea totală a proiectului “REABILITARE ȘI 

MODERNIZARE SPAȚII ÎNVĂȚĂMÂNT - CORPURI D(C5-6), E(C4) 

si F(C11) DIN COMPLEXUL FACULTĂȚILOR CU PROFIL 

ELECTRIC”, în cuantum de 29.900.500,00 lei (inclusiv TVA). 

- se aprobă contribuția proprie de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în 

cuantum de 598.000,00 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului 

“REABILITARE ȘI MODERNIZARE SPAȚII ÎNVĂȚĂMANT - 

CORPURI D(C5-6), E(C4) și F(C11) DIN COMPLEXUL 

FACULTĂȚILOR CU PROFIL ELECTRIC”. 

- sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata 

implementării proiectului “ REABILITARE ȘI MODERNIZARE SPAȚII 
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ÎNVÎȚÎMÂNT - CORPURI D(C5-6), E(C4) si F(C11) DIN COMPLEXUL 

FACULTĂȚILOR CU PROFIL ELECTRIC”, pentru implementarea 

proiectului în condiții optime, se vor asigura din veniturile proprii ale 

Universității din Craiova. 

- se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului 

în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din 

instrumente structurale. 

- orice modificare a indicatorilor tehnico-economici aprobați,va fi prezentată 

în plenul Senatului, în vederea actualizării acestora.  

         (Anexa 11 – Extras C.A. din 31.01.2018). 

Art. 12. Se aprobă depunerea proiectului “REABILITARE ȘI 

MODERNIZARE SPAȚII ÎNVĂȚĂMÂNT - CORPURI G(C12), H(C16), I(C13), 

J(C14) si K(C15) DIN COMPLEXUL FACULTĂȚILOR CU PROFIL 

ELECTRIC” Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale;  Prioritate 

de investiții 10.1 Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, 

pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea 

infrastructurilor de educație și formare; Obiectiv Specific 10.3 Creșterea relevanței 

învățământului terțiar universitar în relație cu piața forței de muncă și sectoarele 

economice competitive: 

- se aprobă indicatorii tehnico-economici   la obiectivul de investiții 

“REABILITARE ȘI MODERNIZARE SPAȚII ÎNVĂȚĂMÂNT - 

CORPURI G(C12), H(C16), I(C13), J(C14) si K(C15) DIN 

COMPLEXUL FACULTĂȚILOR CU PROFIL ELECTRIC” în vederea 

finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, 

Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de 

investiții 10.1 Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare 

profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul 

vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv 

Specific 10.3 Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar în 

relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive, 

conform documentației tehnice întocmite în  cadrul  DOCUMENTAŢIE 

DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE elaborate de SC 

IPA;  

- se aprobă valoarea totală a proiectului “REABILITARE ȘI 

MODERNIZARE SPAȚII ÎNVĂȚĂMÂNT - CORPURI G(C12), H(C16), 

I(C13), J(C14) si K(C15) DIN COMPLEXUL FACULTĂȚILOR CU 

PROFIL ELECTRIC”, în cuantum de 29.990.000,00 lei (inclusiv TVA). 

- se aprobă contribuția proprie de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în 

cuantum de 599.800,00 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului 

“REABILITARE ȘI MODERNIZARE SPAȚII ÎNVĂȚĂMÂNT - 

CORPURI G(C12), H(C16), I(C13), J(C14) si K(C15) DIN 
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COMPLEXUL FACULTĂȚILOR CU PROFIL ELECTRIC”. 

- sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata 

implementării proiectului “REABILITARE ȘI MODERNIZARE SPAȚII  

ÎNVĂȚĂMÂNT - CORPURI G(C12), H(C16), I(C13), J(C14) si K(C15) 

DIN COMPLEXUL FACULTĂȚILOR CU PROFIL ELECTRIC”, pentru 

implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din veniturile 

proprii ale Universității din Craiova. 

- se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului 

în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din 

instrumente structurale. 

- orice modificare a indicatorilor tehnico – economici aprobați, va fi 

prezentată în plenul Senatului, în vederea actualizării acestora. 

        ( Anexa 12 – Extras C.A. din 31.01.2018). 

Art. 13. Se aprobă Nota de fundamentare privind REABILITARE ȘI 

MODERNIZARE SPAȚII ÎNVĂȚĂMÂNT – CENTRUL UNIVERSITAR 

DROBETA TURNU SEVERIN ÎN VEDEREA ÎMBUNĂTĂȚIRII EFICIENȚEI 

ENERGETICE. 

1. Denumirea investiției 

REABILITARE ȘI MODERNIZARE SPAȚII ÎNVĂȚĂMÂNT – CENTRUL 

UNIVERSITAR DROBETA TURNU SEVERIN ÎN VEDEREA 

ÎMBUNĂTĂȚIRII EFICIENȚEI ENERGETICE 

2. Amplasamentul 

Municipiul Drobeta Severin, str. Traian nr. 277, 277A, judetul Mehedinți 

3. Titularul investiției 

Universitatea din Craiova Str. A.I.Cuza, nr.13 

4. Necesitatea, oportunitatea și eficiența lucrărilor solicitate 

      Se propune reabilitarea și modernizarea imobilului aparținând Centrului 

Universitar Drobeta Turnu Severin, ce găzduiește spații de învățământ superior.  

      Lucrările avute în vedere cuprind reabilitarea termică prin refacerea anvelopantei 

imobilului menționat, reparația invelitorii imobilului, înlocuirea /refacerea finisajelor 

cu grad de uzură ridicat,  recompartimentări ușoare la nivelul unor spații de 

învățământ, refinisarea fațadelor, respective dotări pentru dezvoltarea conceptului de 

clădire verde.  

Obiectivele generale ale investiției sunt: 

 Îmbunătățirea calității infrastructurii de educație din Centrul Universitar 

Drobeta Turnu Severin în vederea realizării unui proces educațional la 

standarde europene. 

 Asigurarea condițiilor necesare învățământului public din municipiul Drobeta 

Turnu Severin şi creşterea participării la educație a tinerilor. 
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 Achiziție active corporale și necorporale pentru educație, învățământ și CD. 

Aceasta etapa constituie nucleul proiectului, fiind esențială pentru funcționarea 

și promovarea educației ecologice în rândul studenților și al membrilor 

colectivității. 

 Prin investiţia de faţă se vine în întâmpinarea nevoii de creare a unei 

infrastructuri care să dezvolte învățământul superior, care să formeze specialiști în 

domeniile aferente și care să asigure dezvoltarea economică la nivel regional și 

național.  

S construită propusă pentru reabilitare =  620,0 mp 

S desfățurată propusă pentru reabilitare =  3125 mp  

POT propus = 39,7 %   

CUT propus = 1,99    

5. Finanțarea obiectivului: 

Obiectivul va fi finanțat prin atragerea de fonduri europene prin programul 

Interreg-IPA Cross-border Cooperation Romania – Serbia Programe sau  POR 

2014-2020    

6. Valoarea estimată a investiției  

Având în vedere faptul că suprafața desfășurată a clădirii este de 3125 mp, 

rezultă o valoare estimată a obiectivului de investiții de 400 000  euro fără TVA, 

respectiv 1 871 600 lei (la un curs 1 euro = 4,4679 din data de 23.01.2018). 

Totodată pentru asigurarea unei dotări corespunzătoare a laboratoarelor și a 

facultăților destinate activității didactice rezultă o valoare estimată de 400 000  euro 

fără TVA, respectiv 1.871.600 lei (la un curs 1 euro = 4,4679 din data de 

23.01.2018). 

Valoarea totală estimată a investiției este de 800.000 euro fără TVA, respectiv 

3.743.200 lei  (la un curs 1 euro = 4,4679 din data de 23.01.2018). 

(Anexa 13 – Extras C.A. din 31.01.2018). 

Art. 14. Se aprobă depunerea proiectului “CONSOLIDARE, 

REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE, ECHIPARE SPAȚII PENTRU 

ÎNVĂȚĂMÂNT, CERCETARE ȘI ACTIVITAȚI CONEXE, CRAIOVA, STR. 

CALEA BUCUREȚTI, NR. 107 G” finanțat prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL 

REGIONAL 2014-2020, Axa Prioritară 10 – ÎMBUNĂTĂȚIREA 

INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE, în cadrul activității 

REABILITAREA/MODERNIZAREA/EXTINDEREA/ECHIPAREA 

INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE UNIVERSITARE și indicatorii tehnico-

economici, conform anexei. (Anexa 14 – Hotărârea C.A. nr. 2/08.02.2018). 

Art. 15. Se aprobă demararea procedurii de achiziție publică servicii 

proiectare faza Expertiza tehnică și Studiu de fezabilitate (Documentație de avizare 

a lucrărilor de intervenție), pentru proiectul “REABILITAREA, MODERNIZAREA 

ȘI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE DIN CADRUL 

UNIVERSITĂȚII DIN CRAIOVA”, investiție ce se va realiza prin accesarea 
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fondurilor externe – Program Operațional Regional 2014-2020, axa 10.3, conform 

anexei. (Anexa 15 – adrese, notă de fundamentare). 

Art. 16. Se aprobă  solicitarea Facultății de Mecanică, Universitatea din 

Craiova, privind organizarea examenului de licență pentru specializarea Construcții 

Civile, Industriale și Agricole, cu comisii de specialitate de la Facultatea de 

Construcții a Universității Tehnice din Cluj-Napoca. (Anexa 16 – Extras C.A. din 

07.02.2018, adresa nr. 27/05.02.2018). 

Art. 17. Se aprobă încheierea unui Acord bilateral de cooperare 

academică între Universitatea din Craiova şi „Angel Kanchev” University of Ruse 

(Ruse, Bulgaria). (Anexa 17 – Extras C.A. din 07.02.2018). 

Art. 18. Se aprobă încheierea unui Acord bilateral de cooperare 

academică între Universitatea din Craiova şi New Bulgarian University (Sofia, 

Bulgaria). (Anexa 18 – Extras C.A. din 07.02.2018). 

Art. 19. Se aprobă numirea doamnei Mariana CHIREA în calitate de 

cercetător asociat onorific al Universității din Craiova, în cadrul INCESA. (Anexa 

19 – Extras C.A. din 07.02.2018, adresa nr. I72/02.02.2018). 

Art. 20. Se aprobă numirea domnului prof. univ. dr. Eugen Petrișor 

IANCU, ca membru în Comisia de Etică a Universității din Craiova. (Anexa 20 – 

Extras C.A. din 07.02.2018). 

Art. 21. Se aprobă raportul de autoevaluare a programului de studii 

universitare de licență:  

Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor: 

 Management (IF) (D18) – evaluare periodică 

(Anexa 21 – Adresa nr. 798/07.02.2018, referat D.M.C). 

Art. 22. Se aprobă raportul de autoevaluare a programului de studii 

universitare de licență:  

Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor: 

 Marketing (IF) (D18) – evaluare periodică 

(Anexa 22 – Adresa nr. 798/07.02.2018, referat D.M.C). 

Art. 23. Se aprobă raportul de autoevaluare a programului de studii 

universitare de licență:  

Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor: 
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 Informatică economică (IF) (D19) – evaluare priodică 

(Anexa 23 –  Adresa nr. 798/07.02.2018, referat D.M.C). 

Art. 24. Se aprobă raportul de autoevaluare a programului de studii 

universitare de licență:  

Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor: 

 Statistică și previziune economică (IF) (D19) – evaluare periodică 

(Anexa 24 –  Adresa nr. 798/07.02.2018, referat D.M.C). 

Art. 25. Se aprobă raportul de autoevaluare a programului de studii 

universitare de licență:  

Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor: 

 Contabilitate și informatică de gestiune (IF) (D20) – evaluare periodică 

(Anexa 25 –  Adresa nr. 798/07.02.2018, referat D.M.C). 

Art. 26. Se aprobă raportul de autoevaluare a programului de studii 

universitare de licență:  

Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor: 

 Economie și afaceri internaționale (IF) (D20) – evaluare periodică 

(Anexa 26–  Adresa nr. 798/07.02.2018, referat D.M.C). 

Art. 27. Se aprobă raportul de autoevaluare a programului de studii 

universitare de licență:  

Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor: 

 Finanțe și Bănci (IF) (D21) – evaluare periodică 

(Anexa 27 –  Adresa nr. 798/07.02.2018, referat D.M.C). 

Art. 28. Se aprobă raportul de autoevaluare a programului de studii 

universitare de licență:  

Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor: 

 Finanțe și Bănci (Centrul universitar Drobeta Turnu Severin) (IF) (D21) 

– evaluare periodică. 

(Anexa 28 –  Adresa nr. 798/07.02.2018, referat D.M.C). 
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Art. 29. Se aprobă raportul de autoevaluare a programului de studii 

universitare de licență:  

Facultatea de Agronomie: 

 Măsurători terestre și cadastru (IF) (D31)  - evaluare periodică pentru 

acreditare  

(Anexa 29 –  Adresa nr. 798/07.02.2018, referat D.M.C). 

Art. 30. Se aprobă solicitarea Facultății de Științe, Universitatea din 

Craiova, privind componența comisiei pentru examenul de absolvire de la cursurile 

de conversie profesională a cadrelor didactice, Conversie în Matematică I (3 

semestre) – 3 martie 2018, 14 septembrie 2018, Conversie în Matematică II (4 

semestre) – 14 iulie 2018, 14 septembrie 2018: 

Președinte:   Conf. univ. dr. Mihaela STERPU 

Membri:  Conf. univ. dr. Ionel ROVENȚA 

    Conf. univ. dr. Dana PICIU 

    Lect. univ. dr. Florentina CHIRTEȘ 

Secretar:  Lect. univ. dr. Christiana DAN 

Membri supleanți: Lect. univ. dr. Raluca EFREM 

    Lect. univ. dr. Vladimir SLESAR 

(Anexa 30 – Extras C.A. din 31.01.2018, adresa nr. 14/22.01.2018). 

Art. 31. Se aprobă solicitarea Facultății de Științe, Universitatea din 

Craiova, privind componența comisiei pentru examenul de absolvire de la cursurile 

de conversie profesională a cadrelor didactice, Conversie în Informatică I (3 

semestre) -  3  martie 2018, 14 septembrie 2018, Conversie în Informatică II (4 

semestre) – 14 iulie 2018, 14 septembrie 2018: 

Președinte:  Prof. univ. dr. Ion IANCU 

Membri:  Conf. univ. dr. Mihaela COLHON 

    Lect. univ. dr. Claudiu POPÎRLAN 

    Lect. univ. dr. Mihai GABROVEANU 

Secretar:  Lect. univ. dr. Mihai STANCU 

Membri supleanți: Conf. univ. dr. Cătălin STOEAN 

    Lect. univ. dr. Dorel SĂVULEA  

(Anexa 31 – Extras C.A. din 31.01.2018, adresa nr. 14/22.01.2018). 

Art. 32. Se aprobă solicitarea Facultății de Științe, Universitatea din 

Craiova, privind componența comisiei pentru examenul de absolvire de la cursurile 
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de conversie profesională a cadrelor didactice, Conversie în Șiințe I (3 semestre) – 

2-3 martie 2018, 14 septembrie 2018: 

Președinte:  Prof. univ. dr. Eugen Mihăiță CIOROIANU 

Membri:  Lect. univ. dr. Iulian NEGRU 

    Lect. univ. dr. Dragoș Mihail ȘTEFĂNESCU 

Secretar:  Lect. univ. dr. Silviu Constantin SĂRARU 

Membru supleant: Lect. univ. dr. Iulian PETRIȘOR 

(Anexa 32 – Extras C.A. din 31.01.2018, adresa nr. 14/22.01.2018). 

Art. 33. Se aprobă cuantumul taxelor de participare la Conferința 

Internațională de Electronică Teoretică și Aplicată ICATE 2018, organizată de 

Facultatea de Inginerie Electrică a Universității din Craiova în perioada 4-6 

octombrie 2018: 

 Participant non-IEEE member – 300 Euro; 

 Participant IEEE member – 240 Euro; 

 Student doctorand non-IEEE member – 200 Euro; 

 Student doctorand IEEE member – 160 Euro; 

 Persoană însoțitoare – 160 Euro; 

 Taxă participanți români – 520 Lei; 

 Student doctorand participant român – 400 Lei; 

 Persoană însoțitoare, român – 400 Lei. 

(Anexa 33 – Extras C.A. din 07.02.2018, adresa nr. 97/06.02.2018) 

Art. 34. Prezenta Hotărâre se afișează pe pagina de internet a Universității 

din Craiova. 

 

 

PREȘEDINTE SENAT, 
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