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EXTRAS DIN HOTĂRÂREA 
Nr. 8 din 27.04.2020 

  
 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 UCv, a analizat, în ședința online din data de 27 aprilie 2020, începând cu 
ora 10.00, punctele de pe ordinea de zi a convocatorului, aplicând dispozițiile art.2 (5) din Regulamentul de 
funcționare,  

HOTĂRĂȘTE: 
Art.1  Ținând cont de adresa M.E.C. nr. 8725/17.03.2020 și de O.M.E.C. nr. 4020/07.04.2020, se 

aprobă propunerile privind criteriile de admitere la programele de studii aferente ciclurilor de studii de licență și 
master după cum urmează: 

a) Licență 
 Media de admitere este media generală a examenului de bacalaureat.  
Criterii de departajare, în situația în care aceasta se impune: 1. Nota obținută la proba „Limba şi 

literatura română”- scris, la examenul de bacalaureat. 2. Nota de la proba obligatorie a profilului, la examenul 
de bacalaureat. 

b) Master 
Media de admitere este media generală a examenului de licență. 
Criterii de departajare, în situația în care aceasta se impune: 1. Nota obținută la proba de evaluare a 

cunoștințelor fundamentale și de specialitate, de la examenul de licență; 2. Nota obținută la proba de 
prezentare și susținere a lucrării de licență 

• Absolvenții altor specializări decât specializarea Drept, respectiv Administrație publică, vor susține un 
test scris de verificare  a cunoștințelor specifice domeniului Drept, respectiv domeniului Științe 
administrative, conform tematicii examenului de licență a domeniului Drept, sesiunea iulie 2019, care 
va fi evaluat cu  notă (nota minimă 5). 

• Candidații care nu au studiat în programul de licență limbile străine engleză sau, după caz, franceză, 
vor susține o probă eliminatorie de testare a competențelor lingvistice pentru programele în limbi 
străine, proba fiind apreciată de comisia de admitere prin calificativul admis/respins. 
Art.2 Având în vedere că sesiunea de examene pentru anii finali de studii începe la 18 mai 2020 și 

pentru ceilalți ani de studii la 1 iunie 20202, se aprobă organizarea unei simulări a examenelor în format la 
distanță (online) astfel: a) 4 mai 2020 – 10 mai 2020 simulare la anii finali (IV Drept IF/IFR și III AP  
Craiova/Severin); b) 11 mai 2020-15 mai 2020 ceilalți ani de studii. 

Art.3 Se aprobă prelungirea termenului de predare a lucrărilor de licență către coordonatori până la 10 
iunie 2020. Termenul pentru predarea lucrărilor de disertație către coordonatori este 25 iunie 2020.  

Lucrările de licență/disertație se vor încărca de studenți în platforma ”EvStud”, după avizul prealabil 
dat de profesor prin corespondență electronică.  

Validarea lucrării de licență în platforma ”EvStud” de către cadrele didactice coordonatoare de lucrări 
de licență/disertație va avea loc până la  14 iunie 2020, respectiv 29 iunie 2020 . 

Art.4 Se aprobă actualizarea formularului de raportare a activităților didactice derulate la distanță 
(Anexa 1) având în vedere și O.M.E.C. nr. 4020/07.04.2020. 

Art.5 Se aprobă propunerea de menținere a taxelor școlare și administrative pentru anul universitar 
2020-2021 la nivelul celor din anul universitar 2019-2020. 
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Art.6 Se aprobă propunerile privind tematica, bibliografia de concurs, componența comisiilor de 
concurs şi a comisiilor de contestații,  data, ora și locul de desfășurare a probelor de concurs pentru 
următoarele posturi scoase la concurs la Facultatea de Drept (Anexa 2): 

a) Departamentul de Drept privat 
Postul: Conferențiar universitar, poz. 37, 
Disciplinele: Drept comercial; Dreptul societăților; Drept și administrarea afacerilor 

b) Departamentul de Drept Public și Științe Administrative 
Postul: Conferențiar universitar, poz. 36, 
Disciplinele: Drept penal general I; Drept penal general II; Teoria generală a dreptului 

c) Departamentul de Drept Public și Științe Administrative 
Profesor universitar, poz. 34, 
Disciplinele: Metodologie juridică. Etică și integritate academică; Méthodologie juridique. Ethique et intégrité 
académique; Cercetare științifică în științe administrative 

d) Departamentul de Drept Public și Științe Administrative 
Postul: Profesor universitar, poz. 35, 
Disciplina (disciplinele): Drept administrativ I 

Art.7 Se aprobă propunerile privind componența comisiei care va stabili rezoluția cu privire la 
verificarea informațiilor din fișa de verificare a condițiilor de ocupare a posturilor, prevăzută la art. 13, lit.e) 
din Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare în Universitatea din 
Craiova, pentru dosarele candidaților care se vor înscrie la concursul pentru ocuparea posturilor didactice 
vacante în semestrul al II-lea al anului universitar 2019-2020. 

Art.8 Se aprobă propunerile privind componența comisiilor de admitere la studii universitare de licență 
și de master și a comisiilor de contestații pentru sesiunile iulie şi septembrie 2020 (Anexa 3). 

Art.9 Se aprobă propunerile privind componența comisiilor de susținere a examenelor de finalizare a 
studiilor universitare de licență şi de master şi a comisiilor de contestații pentru  sesiunile iulie şi septembrie 
2020 (Anexa 4). 
 Art.10 Până la încetarea stării de urgență/alertă se suspendă aplicarea prevederilor Regulamentului 
de funcționare a Consiliului Facultății referitoare la semnarea procesului verbal în proxima ședință de consiliu. 
Procesele verbale vor fi semnate imediat ce va reîncepe activitatea instituțională. 

Art.11 Rămâne în analiză propunerea Facultății de Drept a Universității din București de desfășurare 
în format online a  ”Hexagonului Facultăților de Drept” și se va formula, după consultări, un răspuns.  

Informare: Exista mai multe propuneri cu privire la derularea Hexagonului.  După discuții cu  colegii 
coordonatori, decanul interimar se va consulta telefonic cu membrii Consiliului și va formula un răspuns. 

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


