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HOTĂRÂREA 

 nr. 2 din 20.01.2021 

                                                     

 

Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, în şedinţa din data de 

20.01.2021, în conformitate cu prevederile  art. 66 din Carta Universităţii şi prevederile art. 213 

alin. 13 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă Raportul privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 

2020 al Universităţii din Craiova. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 2. Se aprobă Proiectul privind bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 al 

Universităţii din Craiova. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 3. Se aprobă protocolul de colaborare academică între Universitatea din Craiova 

(România) și Nazareth College (Rochester, NY, USA). Propunerea va fi înaintată Senatului 

universitar. 

 

Art. 4. Se aprobă înființarea și organizarea Serviciului Privat pentru Situații de Urgență 

(SPSU), de tip P1, la nivelul Universității din Craiova precum și Organigrama și componența 

numerică a acestui serviciu. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 5. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 2274/20.11.2020 privind continuarea 

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

Calculatoare și Electronică, până la sfârșitul anului universitar 2020-2021, cu statut de cadru 

didactic asociat, în baza unui contract de muncă cu normă de 8 ore pe zi, conform Art.3 din 

Metodologia de aprobare a solicitării de continuare a activităţii didactice şi/sau de cercetare. 

 

Art. 6. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al S.C.D.A Caracal. 

Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 7. Se aprobă Regulamentul de funcționare a Comitetului Director pentru Stațiunile 

de cercetare din cadrul Universității din Craiova. Propunerea va fi înaintată Senatului 

universitar. 

 

Art. 8. Se aprobă solicitarea Facultății de Ştiinţe cu numărul de înregistrare 7/20.01.2021 

privind eliminarea specializării Fizică, ciclul licenţă, din nomenclatorul domeniilor şi al 

specializărilor/programelor de studii de licenţă pentru anul 2021-2022. Propunerea va fi înaintată 

Senatului universitar. 
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