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 EXTRAS DIN HOTĂRÂREA 
Nr. 19 din 25.09.2020 

 
 
 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, sincron, din data de 25 
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 avizează raportul asupra concursului pentru ocuparea postului de profesor universitar poz.34 
disciplinele Metodologie juridică. Etică și integritate academică ; Méthodologie juridique. Ethique et intégrité 
académique; Cercetare științifică în științe administrative, din Statul de funcții al Departamentului de Drept public 
și științe administrative  și se recomandă ca postul să fie ocupat de către                                           
 Art.2 Se avizează raportul asupra concursului pentru ocuparea postului de profesor universitar poziția nr. 
35, disciplinele: Drept administrativ I, din Statul de funcții al Departamentului de Drept public și științe 
administrative  și se recomandă ca postul să fie ocupat de către                                    

Art.3 Se avizează raportul asupra concursului pentru ocuparea postului de Conferențiar universitar, 
poziția nr. 36, disciplinele: Drept penal general I; Drept penal general II; Teoria generală a dreptului, din Statul de 
funcții al Departamentului de Drept public și științe administrative  și se recomandă ca postul să fie ocupat de 
către  

Art.4 Se avizează raportul asupra concursului pentru ocuparea postului de Conferențiar universitar, poz. 
37, disciplinele: Drept comercial; Dreptul societăților; Drept și administrarea afacerilor, din Statul de funcții al 
Departamentului de Drept privat  și se recomandă ca postul să fie ocupat de către  

Art.5 Având în vedere prevederile art. 207 alin. (5) lit.c din Legea educației naționale nr.1/2011 și art. 50 
(1) lit. d din  Carta Universității din Craiova, se aprobă ocuparea funcțiilor de prodecani de către cadrele didactice 
desemnate de decanul Facultății de Drept: 

- Prodecan responsabil cu programele de studii și asigurarea calității: Prof.univ.dr . Daniel Ghiță 
- Prodecan responsabil cu cercetarea științifică: Prof.univ.dr. George Liviu Gîrleșteanu 
- Prodecan responsabil cu probleme studențești și inserție profesională: Conf.univ.dr. Gabi Daniela 

Gărăiman 
 Art.6 Se împuternicește domnul director al Departamentului de Drept privat din cadrul Facultății de Drept, 
să semneze în perioada 25 septembrie 2020-30 septembrie 2022, documente ale studenților de la specializarea 
Administrație publică de la Dr. Tr. Severin și ale cadrelor didactice care desfășoară activitate la Dr. Tr. Severin. 
 Art.7 Se aprobă Referatul propus de Comisia de admitere la studii universitare de licență, ca urmare a 
cererilor depuse de candidații declarați admiși la concursul de admitere, sesiunea iulie 2020 și înmatriculați în 
anul I, an universitar 2020-2021. 
 Art.8 Se aprobă cererile studenților care solicită transferul de la o formă de învățământ la alta, începând 
cu anul universitar 2020-2021, conform anexei 1. 
 Art.9 Se aprobă cererile studenților care solicită trecerea de la forma de finanțare buget la forma de 
finanțare cu taxă începând cu anul universitar 2020-2021, conform anexei 2. 

 Art.10 Se aprobă cererile studenților care solicită întreruperea studiilor în anul universitar 2020-2021, 
conform anexei 3. 

 Art.11 Se aprobă cererile studenților care solicită reluarea studiilor, în anul universitar 2020-2021, 
conform anexei 4. 
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 Art.12 Se aprobă cererile studenților care solicită prelungirea duratei de studiu în regim cu taxă, în anul 
universitar 2020-2021, conform anexei 5. 

 Art.13 Se aprobă cererile studenților care solicită repetarea (reînscrierea), în anul universitar 2020-2021, 
conform anexei 6. 

 Art.14 Se aprobă cererile studenților care solicită reînmatricularea în anul universitar 2020-2021, conform 
anexei 7. 

 Art.15 Se aprobă cererile studenților care solicită glisarea și înmatricularea în an superior, an universitar 
2019-2020, la specializarea Drept, declarați admiși în anul I, an universitar 2019-2020, în urma concursului de 
admitere din sesiunea iulie/septembrie 2020. 
 
 

Președintele Consiliului Facultății de Drept,       
Decan,         Întocmit de, 
prof.univ.dr. Edmond Gabriel Olteanu     Secretar șef, 
              Vasilica Foamete-Gabroveanu 


