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HOTĂRÂREA 

 nr. 7 din 09.10.2013  
 
 
 Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din 
data de 09.10.2013, 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 solicitarea Direcţiei Tehnice pentru uniformizarea 

tarifelor de închiriere ocazională a următoarelor tipuri de săli din cadrul 
Universităţii din Craiova, după cum urmează: 

I. Sală de curs, amfiteatru - tarif minim propus 100 lei/oră; 
II. Aula Buia, Complex Agronomie- tarif minim propus 200 lei/oră; 

III. Sala Albastră, Clădire Rectorat - tarif minim propus 300 lei/oră 
(adresa D.T. nr. 1162/08.10.2013). 

 
Art. 2. Se aprobă solicitările de reducere cu 50% a taxei de cămin pentru 

următorii studenţi cu handicap grav şi accentuat, în conformitate cu prevederile art. 
16 din Legea nr. 448/2006, după cum urmează: 

 
a. Ion Marian Constantin, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, specializarea 

Istorie, anul I, forma de învăţământ cu frecvenţă, buget, persoană încadrată în grad 
de handicap grav, nevăzător (cerere nr. 6082/26.09.2013); 
 

b. Stanciu Liviu Dumitru, Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică, 
specializarea Calculatoare în limba română, anul III, forma de învăţământ cu 
frecvenţă, buget, persoană încadrată în grad de handicap accentuat (cerere nr. 
6589/07.10.2013); 
 

c. Gavrilă Ionela Antoaneta, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, 
specializarea Contabilitate şi Informatică de gestiune, anul I, forma de învăţământ 
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cu frecvenţă, taxă, persoană încadrată în grad de handicap accentuat (cerere nr. 
1402/01.10.2013). 

 
Art. 3. Se aprobă Protocolul de colaborare între Universitatea din 

Craiova şi S.C. WORK TEAM ASSOCIATION S.R.L., având ca obiect 
organizarea manifestărilor ştiinţifice şi educative, în cadrul Universităţii din 
Craiova,  Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, str. Calea Bucureşti, nr. 107 D., 
precum şi utilizarea spaţiului cu destinaţia cafeterie şi anexe din cadrul acesteia. 

 
Art. 4. Se aprobă prelungirea perioadei de încasare a taxei de şcolarizare 

pentru prima tranşă în cuantum de 500 lei, până la data de 21.10.2013. 
 

 
Art. 5. Prezenta hotărâre se afişează pe pagina de internet a universităţii, 

astăzi, 09.10.2013. 
 
 

Preşedintele Consiliului de Administraţie, 
 

Prof. univ. dr. Dan Claudiu DĂNIŞOR 


