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HOTĂRÂREA 

 nr. 30 din 26.10.2022 

                                                     

 

Consiliul de Administrație al Universității din Craiova, în ședința din data de 

26.10.2022, în conformitate cu prevederile  art. 66 din Carta Universității și prevederile art. 213 

alin. 13 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 6594/24.10.2022 privind 

achitarea cotizației anuale a Universității din Craiova la „European University Association”.  

 

Art. 2. Se aprobă modificarea Art. 49, Art. 75 și Art.76 din Regulamentul privind 

activitatea profesională a studenților. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar.      

 

Art. 3. Se aprobă solicitările cu numerele de înregistrare 836/18.10.2022, 

839/18.10.2022, 849/20.10.2022 și 858/25.10.2022 privind acordarea unor împrumut din 

veniturile proprii ale Universității din Craiova în vederea bunei implementări a patru proiecte. 

 

Art. 4. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 503/19.10.2022 privind folosirea 

autocarului universităţii în perioada 28-30 octombrie 2022, pe ruta Craiova - Orşova - Dubova - 

B. Herculane - Obârşia Cloşani – Craiova, pentru efectuarea practicii de teren conform planului 

de învăţământ, pentru anul I, specializările  Geografie, Geografia turismului -licență și master 

Turism și dezvoltare durabilă. 

 

Art. 5. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 149/19.10.2022 privind 

actualizarea, în sensul includerii taxei pe valoarea adăugată, a tarifului propus pentru prestarea de 

servicii de traduceri în cadrul Centrului de Limbi Moderne Interlingua, Facultatea de Litere, 

către beneficiari externi (terţi): Servicii de traducere şi de consultanţă lingvistică - Traducere de 

texte de specialitate; Traducere de texte literare; Traducere de documente oficiale. Propunerea va 

fi înaintată Senatului universitar.      

 

Art. 6. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 85/24.10.2022 privind: 

-  înfiinţarea Centrului de cost cu denumirea „Centru de evaluare clinico funcţională și 

somatică”, în cadrul INCESA - Laboratorul de Tehnici și procese inovative în 

bioinginerie, care aparține Facultății de Educaţie Fizică și Sport. 

-  tarifele propuse (incluzând și TVA) pentru servicii. Propunerea va fi înaintată Senatului 

universitar.      

 

Art. 7. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 054/21.10.2022 privind continuarea 

activității didactice după pensionare, pentru un cadru didactic de la Facultatea de Mecanică, până 

la sfârșitul anului universitar 2022-2023, cu statut de cadru didactic asociat, în baza unui contract 
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