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HOTĂRÂREA 

 nr. 32 din 10.11.2021 

                                                     

 

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

10.11.2021, 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 încheierea unui acord de colaborare academică între Universitatea din 

Craiova (România) și Fortune Institute of International Business (India). Propunerea va fi 

înaintată Senatului Universitar. 

 

Art. 2. Se aprobă încheierea unui acord de colaborare academică între Universitatea din 

Craiova (România) și National Technical University of Ukraine „Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic 

Institute” (Ucraina). Propunerea va fi înaintată Senatului Universitar. 

 

Art. 3. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 1234/08.11.2021 de la Facultatea 

de Inginerie Electrică privind încheierea unui Contract de comodat cu Avioane S.A. Craiova 

pentru depozitarea bunurilor de inventar din anexă în spațiul pus la dispoziție, pe durata 

lucrărilor de reabilitare/modernizare a corpului E din Complexul facultăților cu profil electric 

prin proiectul POR „Reabilitare şi modernizare spații învățământ - corpuri D(C5-6), E(C4) şi 

F(C11) din complexul facultăților cu profil electric”. 

 

Art. 4. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 1234/08.11.2021 de la Facultatea 

de Automatică, Calculatoare și Electronică privind acordarea a două burse  din fonduri proprii 

ale facultății. 
 

Art. 5. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 300/11.10.2021 privind prelungirea 

activităţii după împlinirea vârstei standard de pensionare de 65 ani, pentru un angajat al 

Universității din Craiova. 

 

Art. 6. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 7263/09.11.2021 de la Comitetul 

Director al Staţiunilor Didactice şi de Cercetare ale Universităţii din Craiova privind stabilirea 

prețului de comercializare a merelor industriale. 

 

Art. 7. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 7264/09.11.2021 de la Comitetul 

Director al Staţiunilor Didactice şi de Cercetare ale Universităţii din Craiova privind declasarea 

grâului de sămânță, producţia anterioară, în grâu consum şi valorificarea lui până la sfârşitul 

anului 2021, ca urmare a creșterii prețului la nivel mondial. 
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