
Hotărârea nr. 19  din  06.07.2022  1 
 

               

 

 

   

      

  

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA 

 nr. 19 din 06.07.2022 

                                                     

 

Consiliul de Administrație al Universității din Craiova, în ședința din data de 06.07.2022, 

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 încheierea unui acord de cooperare academică între Universitatea din 

Craiova și The Kazakh University of International Relations and World Languages named after 

Ablai Khan (Almaty, Kazakhstan). Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 

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

Craiova și Technical University of Varna (Bulgaria). Propunerea va fi înaintată Senatului 

universitar. 

 

Art. 3. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 4249/04.07.2022 privind 

închirierea a 5(cinci) camere, pe perioada 07.07.2022 - 15.09.2022, în Căminul Studențesc nr. 1, 

cu posibilitatea suplimentării numărului acestora și a prelungirii perioadei,  în cazul în care este 

necesar. 

 

Art. 4. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 34 BJ/05.07.2022 privind 

prelungirea cu 12 luni a contractului de închiriere nr. 3398/10.07.2015. 

 

Art. 5. Se aprobă solicitarea Staţiunii de Cercetare Dezvoltare Agricolă Caracal cu 

numărul de înregistrare 355/30.06.2022 privind componența: 

- comisiei de analiză și aprobare a scoaterii din funcțiune a mijloacelor fixe, a scoaterii 

din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar și de clasare a altor bunuri 

materiale decât mijloace fixe; 

- comisiei de casare. 

 

Art. 6. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 3698/05.07.2022 privind stabilirea 

prețului de vânzare a mazării de grădină din producția anului 2022. 

 

Art. 7. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 58/05.07.2022 privind suportarea 

din fondul de cercetare al universităţii a cheltuielilor aferente etapei a IV/2022, prevăzute la 

capitolul „Contribuţii” datorate Conform Legii nr. 448/2006 privind persoanele cu handicap, 

deoarece aceste cheltuieli nu sunt eligibile în cadrul programului ADER al Ministerului 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru proiectul „Îmbunătățirea structurii soiurilor de grâu de 
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