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Hotărârea Senatului Universităţii din Craiova nr. 7 

din data de 22 mai 2020 

 

Senatul Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa de Plen din data de 22 mai 2020, 

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 aprobă Procedura de susţinere publică a lucrării metodico-ştiinţifice în vederea 

obţinerii gradului didactic I, în regim on-line, elaborată în conformitate cu precizările transmise 

de către M.E.C. prin adresa nr. 91541 din 18.05.2020. 

Art. 2. Se aprobă modificarea taxelor administrative pentru anul universitar 2020-2021, 

astfel: 

 Anexa 2 se modifică eliminându-se taxele nr.15 si 33. 

 Anexa 4 se modifică eliminându-se taxele nr. 2-4, 7, 9-11 și 13-14 și se propune o taxă 

nouă: 

 Taxă înscriere, procesare dosar, colocviu, depunere lucrare gradul didactic I – 300 lei 

 Anexa 10- Lista de tarife minime pentru închirierea ocazională în anul universitar 

2020/2021 se modifică taxa nr.1 și se adaugă încă 3 taxe: 

Taxe aprobate în ședința de 

Plen a Senatului universitar 

din data de 30.04.2020 

Taxe aprobate în ședința de Plen a Senatului universitar 

din  data de 22.05.2020 

Anexa nr.10 

1.  Sală curs, amfiteatru  

- 100 lei/ora pentru instituţii/ 

autorităţi publice 

- 150 lei/ora și Pentru 

persoane fizice şi  persoane 

juridice 

Anexa nr.10 

1.Sală curs, amfiteatru  

- 200 lei/ora pentru instituţii/autorităţi publice 

- 400 lei/ora pentru persoane fizice şi  persoane juridice 

2. Aula Buia, Complex Agronomie 

- 400 lei/oră  pentru instituţii/autorităţi publice 

 - 800 lei/ora pentru persoane fizice şi  persoane juridice de 

drept privat. 

3. Aula Mihai I al României - Clădire Rectorat 

- 600 lei/oră  pentru instituţii/autorităţi publice 

 - 1200 lei/ora pentru persoane fizice şi  persoane juridice de 

drept privat. 

4. Holul central - Clădire Rectorat 

- 600 lei/oră  pentru instituţii/autorităţi publice 

 - 1200 lei/ora pentru persoane fizice şi  persoane juridice de 

drept privat. 
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Art. 3. Se aprobă calendarul de admitere și actualizarea Procedurii de primire la studii și 

școlarizare a candidaților cetățeni străini, ȋn anul universitar 2020–2021. 

Art. 4. Se aprobă cererile doctoranzilor de prelungire a studiilor doctorale avizate de 

Școlile doctorale,  la solicitarea CSUD – Universitatea din Craiova. 

Art. 5. Se aprobă cererea de afiliere la Școala Doctorală a Facultății de Drept din cadrul 

IOSUD – Universitatea din Craiova, a doamnei conf. univ. dr. Diana Domnica Dănișor, cadru 

didactic titular al Universității din Craiova, Facultatea de Drept, care a obținut abilitarea în 

domeniul de doctorat Drept, prin Ordinul M.E.N. nr. 3794 din 01.04.2019. 

Art. 6. Prezenta Hotărâre se afișează pe pagina de internet a Universității din Craiova.   

 

 

PREȘEDINTE SENAT, 

  

Prof. univ. dr. ing. Leonardo Geo MĂNESCU 
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