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EXTRAS DIN HOTĂRÂREA 
Nr. 23 din 10.11.2020 

 
 
 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 on line,sincron, din data de 10 
noiembrie 2020, punctele de pe ordinea de zi a convocatorului, aplicând dispozițiile art.2 (5) din Regulamentul de 
funcționare a Consiliului Facultății  de Drept,  
 

Având în vedere: 
- Procesul-verbal nr. 308/03.11.2020 al ședinței reunite a Consiliilor Departamentului de Drept privat și 

Departamanetului de Drept public și științe administrative ; 
- Procesul-verbal nr. 311/04.11.2020, al Comisiei de verificare, analiză și evaluare a performanțelor 

candidați înscriși pentru acordarea gradației de merit ; 
- Procesul-verbal nr. 313/05.11.2020 al Departamentului de Drept privat, Conform art. 7, alin.3 din 

Metodologia de acordare a gradației de merit pentru personalul didactic  
- Hotărârea Consiliului Facultății nr. 22 din 06.11.2020; 
- Procesul-verbal încheiat de Secretarul șef al facultății la expirarea termenului de contestații, prin care s-

a constatat că nu s-a depus nicio contestație, 
În temeiul art.7 alin.9 din Metodologia de acordare a gradației de merit pentru personalul didactic, 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1 Se ierarhizează candidații la acordarea gradației de merit. 
Art.2 Se avizează lista cu rezultatele finale ale concursului pentru acordarea gradației de merit 
Art.3 Lista cu rezultatele finale ale concursului pentru acordarea gradației de merit, se va transmite 

Consiliul de Administrație al Universității din Craiova, în vederea validării rezultatelor. 
Art.4 Se aprobă plata taxei de reînmatriculare din fondurile facultății, pentru studenta Cioplea Corina 

Lavinia, student an III, specializarea Drept IFR (Cerere nr. 3824/SI/22.10.2020).  
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