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UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 

DECIZIA  

Prof .univ.dr. Cezar-Jonut SpInu - Rectorul Universitäii din Craiova 
In conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 
Având In vedere dispoziii1e art. 119 (1), 142 (5) i 222 (2) din Legea 

1/2011, precum i hotärârea luatä In Senatull Universitätii din Craiova In 
edinta din data de 17.05.2018 cu privire la nivelul taxelor de studiu i alte 

taxe ce se vor practica Incepând Cu anul universitar 2017/2018, 

DECIDE: 

Art.1. Se aprobä taxele de Inscriere la concursul de admitere, taxele 
de Inmatriculare/reInmatricullare i taxele de co1anzare InCepând Cu anul 
universitar 2018/2019 Ce se vor praCtiCa la toate facultãtile din Cadrul 
Universitãtii din Craiova, conform anexei nr.1 la prezenta decizie. 

Art.2 Se aprobã taxele pentru diferite servicii oferite studentilor, 
absoiventilor Incepând CU anul universitar 2018/2019, ce se vor praCtica la 
toate faCultätjle din cadrul Universita;ii din Craiova, conform anexei nr. 2 la 
prezenta decizie. 

Art.3. Se aprobä taxele pentru examenele restante/diferente Incepând 
CU anul universitar 2018/2019, ce se vor praCtiCa la toate facu1täi1e din 
Cadrul Universitãii din Craiova, conform anexei nr. 3 la prezenta decizie. 

Art.4. Se aproba taxele din cadrul Prorectoratul Programe de studii i 
asigurarea Calitàtii InCepând Cu anul universitar 2018/2019, conform anexei 
nr. 4 la prezenta decizie. 

Art.5. Se aprobã tarifele administrative pentru serviCiile oferite de 
Biblioteca Universitàii din Craiova Incepând cu anul universitar 2018/2019, 
conform anexei nr. 5 la prezenta decizie. 

Art.6. Se aprobã Incepând cu anull universitar 2018/2019 taxele de 
Co1arizare la studii universitare de 1icen, master i doctorat, precum i 

taxele de co1arizare pentru anul pregãtitor (anexa nr. 6) i taxele de 
sustinere a examenului de 1icenä, disertaie i doctorat (anexa nr. 7) pentru 



cetàtenii care studiazä pe cont propriu In valutà la Universitatea din Craiova, 
din statele care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum i pentru cele 
care nu fac parte din Spaiul Economic European i din Confederaia 
Elvetiana. 

Art.7. Se aprobä incepând cu anul universitar 2018/2019 taxele de 
inscriere/Inmatriculare/colarizare in cadrul Departamentului de Formare 
ContinuA pentru Programe postuniversitare de formare i dezvoltare 
profesionalA continuA i Programe postuniversitare de conversie 
profesionalA, conform anexet nr. 8 la prezenta decizie. 

Art.8. Se aprobA taxa de abilitare Incepând cu anul universitar 
2018/20 19, conform anexei nr. 9 la prezenta decizie. 

Art.9. Se aprobA. tarifele administrative pentru serviciile oferite de 
Universitatea din Craiova Incepând cu anul universitar 2018/2019, conform 
anexei nr. 10 la prezenta decizie. 

Art.10. Sunt scutiti, o singurA datA, de la plata taxelor de Inscriere la 
admitere §i de rezolvare a contestaiilor, urmAtoarele categorii: 

- copiii tuturor salariatilor de la Universitatea din Craiova; 
- copiii personalului didactic de la alte unitAti §i institutii de 

InväAmânt; 
- candidaii orfani de ambii pArini, cei provenii de la casele de copii 

sau din plasament familial. 

Art.10. Cu ducerea la Indeplinire a prezentei decizii se Imputernicesc: 
- Biroul Juridic; 
- Rectorat; 
- Direcia EconomicA; 
- Fiecare facultate din cadrul UniversitAii din Craiova; 
- Serviciul Acte de Studii-Doctorat; 
- Arhiva Universitäii; 
- 

- Directia General AdministrativA 

DatA astAzi 
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ANEXA S 

Lista de tarife adminitrative pentru ser4ciiIe oferite de 
Bibhoteca UnwersitAij din Craiova, In anul unwersitar 2018/2019 

Nr. 
crt. 
	 Serviciul oferit 

1 	Eliberarea documentelor de acces In bibliotecä: 

a pentru studen;i (inclusiv masteranzii si doctoranzii la zi ai 
Universitii din Craiova) 
b. pentru angajaii Universitäi din Craiova 
c. pentru utilizatori externi (alte categorii decât cele men%ionate la 
punctele a. si b.) 
d. pentru pensionari 

Observafie: categorlile de utilizatori c) ci d) beneficiaza de 
Imprumut doar la sala de lecturã 

2 	Eliberare pennis ocazional valabil doar pentru servicn de Iecturä 
In salä: 

valabil 1-7 zile 
valabil 30 zile 

3 	Eliberare permis duplicat, pentru toate categoriile de utilizatori 
4 	Acces Internet pentru utihzatorii Inscrii la bibhotecã 

5 	Preluctarea de cãtre utilizatori a inforrna;iei downioadate Cu 
software-ui licentiat de care dispune biblioteca 

6 	Printare pagina 

7 	Fotocopiere docurnente 

8 	Scanare i printare 
Scanare si copiere date pe suportul utiiizatorului 

10 	Copiere date pe suportul utilizatorului (de cätre bibliotecar dupa 
scanare antivirus): memory stick 

11 

	

	Recuperarea contravalorn de Iniocuire a pubhcan1or pierdute sau 
deteriorate de cätre cititon 

12 	Penalizare pentru nerespectarea termenului de restituire a 
pub1ican1or Imprumutate I volum 

13 	Eiaborarea de bibliografli i cercetàri bibiiografice la cerere 
(de ctre utilizatori externi) prin selectarea titluriior: 

a. din catalogul on-line a! Bibliotecii Universitatii din 
Craiova 

b. din catalogul on-line al aitor biblioteci 
c. din baze de date comerciale 

18 	Imprurnut interbibliotecar national 
- servicii de bibliotecà (ambalare, prezentare la oficiul pota1) 
- taxe pota1e 
- servicii de fotocopiere prin ILL  

Tarif 

inclus In taxa Inmatriculare 
(10,00 lei /an de studiu) 

20,00 lei 

30,00 lei 

gratuit 

3,00 lei 
5,00 lei 
5,00 lei 

gratuit 

0,20 lei / A4 
0,20 lei I paginä 

0,30 lei I fata-ver 
0,70 lei / expunen 
0.50 lei / exounen 

1egislaiei In vigoare 

0,5 lei / zi 

0,10 lei / titlu 
0,15 lei /titlu 
0,30 lei / titlu 

5,00 lei I pachet 
conform chitantei de potä 

conform tarifului xerox + 2,5 
lei tarif postal ram-;s. 
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