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HOTĂRÂREA 
 nr. 34 din 11.12.2019 

 
 

Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 
11.12.2019, 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 solicitarea cu numărul de înregistrare  9909/06.12.2019 privind 
susţinerea examenului de licenţă pentru absolvenţii programului Informatică economică, 
promoţia 2020, din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice, Universitatea ”Constantin Brâncuși” 
din Târgu Jiu, la Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea din Craiova. 
Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 
Art. 2. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 9916/09.12.2019 privind 

eliberarea unui duplicat al foii matricole, anexă la certificatul de absolvire a modulului 
psihopedagogic. 

 
Art. 3. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 264/DRI/05.12.2019 privind 

acoperirea costurilor care rezultă în urma operaţiunilor financiare ale contului deschis la bancă, 
din venituri proprii, pentru întreaga perioadă de derulare a proiectului de mobilitate în 
învăţământul universitar 2019-2020, finanţat prin Programul de Educaţie, Burse, Ucenicie şi 
Antreprenoriatul Tinerilor, Granturi SEE 2014-2021. 

 
Art. 4. Se aprobă încheierea unui contract de comodat, pe o perioadă de un an, între 

Universitatea din Craiova și Asociaţia EESTEC LC Craiova, cu plata utilități lor, pentru sala N8 
situată în incinta Facultății de Automatică, Calculatoare și Electronică. 

 
Art. 5. Se aprobă solicitarea Facultății de Automatică, Calculatoare și Electronică cu 

numărul de înregistrare 4440/11.12.2019 privind reînmatricularea unui student în anul al II-lea, 
an universitar 2019-2020. 
 

Art. 6. Se aprobă solicitările cu numerele de înregistrare 9902/06.12.2019, și 
10018/11.12.2019 privind eliberarea unor duplicate pentru foi matricole. 

 
Art. 7. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 9959/09.12.2019 privind 

eliberarea unui duplicat al diplomei de licență. 
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