
        

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 
 

FACULTATEA DE DREPT 
 

 

Calea Bucureşti, Nr. 107D, Craiova, Dolj, România 

Telefon: (004) 0351 177 100, Fax: (004) 0351 177 100, secretariat.fdss@ucv.ro, http://drept.ucv.ro 

                          

 

Pagina | 1 

Nr. 259/11.04.2016 

Consiliul Facultăţii de Drept, reunit în şedinţa din data de 11 aprilie 2016, în conformitate cu 

dispoziţiile din Carta Universităţii din Craiova, Legea Educaţiei nr. 1/2011, OMECS nr. 3751/2015, 

Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului public pentru selectarea decanilor în cadrul 

Universităţii din Craiova,  

Luând act de faptul că în termenul prevăzut de Calendarul concursului public pentru selectarea 

decanilor  în cadrul Universităţii din Craiova aprobat de Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova în 

şedinţa din 30.03.2016, respectiv în perioada 7-8 aprilie 2016, au fost depuse trei candidaturi pentru funcţia de 

decan al Facultăţii de Drept 

HOTĂRÂŞTE: 

- Extras - 

1. Se aprobă organizarea unei consultări a cadrelor didactice din facultate cu privire la candidaturile depuse 

pentru funcţia de decan, în data de 12 aprilie 2016, între orele 12,00 – 17,00, în Sala de Consiuliu din sediul 

Facultăţii de Drept, din Craiova, str. Calea Bucureşti, nr. 107 D. -  unanimitate de voturi 

2. Se aprobă Comisia de organizare a consultării cadrelor didactice din facultate alcătuită din: prof. univ. dr. 

Olteanu Gabriel – presedinte, prof. univ. dr. Ştefan Scurtu - membru, lect. univ. dr. Manuela Istrătoaie – 

membru. Comisia va lua toate măsurile care se impun pentru buna desfăşurare a consultării cadrelor didactice 

din facultate. Presedintele Comisiei de organizare a consultarii poate aproba, la cerere, un observator pentru 

fiecare dintre cei trei candidati la functia de decan - unanimitate de voturi  

3. Buletinul de consultare conţine numele celor trei candidaţi în ordinea alfabetică, conform Anexei 1 la 

prezenta hotărâre - unanimitate de voturi 

4. Cadrele didactice din facultate, cu drept de vot, pot opta valabil pentru una sau mai multe dintre 

candidaturile depuse la funcţia de decan, în conformitate cu dispoziţiile art. 207 alin. 5 lit. b, teza finală din 

Legea nr. 1/2011, art. 210 alin. 4, art. 10 din OMECS nr. 3751/2015 de aprobare a Metodologiei –cadru 

referitoare la procesul de stabilire si de alegere a structurilor şi funcţiilor de conducere la nivelul instituţiilor din 

sistemul naţional de învătământ superior – unanimitate de voturi 

5. Şedinţa Consiliului Facultăţii de Drept din 18 aprilie 2016, organizată conform Calendarului concursului 

public pentru selectarea decanilor  în cadrul Universităţii din Craiova aprobat de Consiliul de Administraţie în 

şedinţa din 30.03.2016, este convocată pentru ora 10,00, în Sala de Consiliu, iar audierea candidaţilor legal 

înscrişi se va desfăşura în ordina alfabetică – unanimitate de voturi 

Preşedintele Consiliului Facultăţii,  

Decan,  

Prof. univ. dr. Sevastian Cercel 


