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HOTĂRÂREA 
Nr. 16  din 09.09.2020 

 
 Consiliul Facultății de Drept din cadrul Universității din Craiova, în conformitate cu prevederile din Carta 
Universității din Craiova, Legea Educației Naționale nr. 1/2011, O.M. 4020/2020, Hotărârea Consiliului de 
Administrație al Universității din Craiova din 12.03.2020 - Măsuri de prevenire și monitorizare a riscurilor privind 
COVID-19 (Coronavirus) în Universitatea din Craiova, a analizat, în ședința online din data de 9 septembrie 2020, 
începând cu ora 12.00, punctele de pe ordinea de zi a convocatorului, aplicând dispozițiile art.2 (5) din 
Regulamentul de funcționare a Consiliului Facultății  de Drept,  
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
 Art.1 Se aprobă calendarul examenelor de licență și disertație, sesiunea septembrie 2020, astfel: 
Examen de licență - pentru toate specializările 
Proba scrisă: luni, 14 septembrie 2020, ora 16.00 
Susţinerea lucrărilor de licenţă: miercuri, 16 septembrie 2020, ora 12.00  
Examen de disertație – pentru toate specializările 
Susținerea lucrărilor de disertație: marți, 15 septembrie 2020, ora 12.00 
 
 Art.2 Pentru organizarea procesului de selectare a decanului, conform calendarului de alegeri aprobat de 
Senatul Universității din Craiova în luna septembrie 2020, se aprobă următoarele: 

- 17.09.2020: vot consultativ cadre didactice, în intervalul orar stabilit de Biroul Electoral al Facultății de 
Drept; 

- 18.09.2020: ședința Consiliului facultății de audiere a candidaților la funcția de decan; în ședința 
Consiliului facultății se vor desemna și  cadrele didactice pentru comisia de selecție a decanilor.  

  
 Art.3 Se constată că nu există în cadrul Facultății de Drept situații de lucrări practice și/sau laboratoare 
care nu pot fi desfășurate decât "față în față" în laboratoarele din campus. 
 
 Art.4 Se aprobă propunerile comisiei de admitere privind situațiile de eliberare a unor locuri bugetate anul 
I și ocuparea de către candidații următori în ordine descendentă, precum și transferul de la o formă de învățământ 
la alta la specializarea Drept, la concursul de admitere sesiunea iulie 2020: 

- la specializarea Drept IF s-au eliberat 4 locuri de la buget 
- la specializarea Administrație publică  s-au eliberat 5 locuri de la buget 
- o cerere de transfer de la Drept IF taxă la Drept IFR taxă 
- o cerere de transfer de la Drept IF taxă la Drept IFR taxă. 

  
 Art.5 Se aprobă cererea cu nr. de înregistrare a 203/07.09.2020, a unui cadru didactic din cadrul facultății 
noastre de continuare a activității didactice în regim ”plata cu ora” pentru anul universitar 2020-2021, studii 
universitare de master, specializarea Drept privat, disciplina ”Dreptul insolvenței” și la Școala Doctorală a 
Facultății de Drept, având calitate de conducător de doctorat. 
 
 Art.6 Pentru realizarea orarului pentru semestrul I, an universitar 2020-2021, se va urma procedura 
utilizată în anii anteriori. 
 Președintele Consiliului Facultății de Drept,        

Decan interimar,        Întocmit de, 
Prof.univ.dr. Edmond Gabriel Olteanu      Secretar șef, 
              Vasilica Foamete-Gabroveanu 


