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HOTĂRÂREA 

Nr. 6  din 31.05.2021 
 
 
 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, mod sincron, din 
data de 31 mai 2021, începând cu ora 15:00, 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 procedura de raportare activitate lunară a personalului de secretariat și modelul fișei . 
Fișa de raportare a activității lunare va fi trimisă de fiecare angajat în funcție de secretar, pe e-mail, 
secretarului șef al facultății, iar acesta o va trimite către decanul facultății, până la data de 5 a lunii următoare. 

Art.2 Se aprobă solicitarea cu nr. de înregistrare 441/SI/18.05.2021, de la Asociația Europeană a 
Studenților în Drept - ELSA Craiova, privind : 

- încetarea contractului de comodat, prin acordul părților, pentru sediul asociației în sala CM 4 bis, din 
clădirea Universității din Craiova, Str. A.I. Cuza, nr.13; 

- încheierea unui contract de comodat între ELSA și Universitatea din Craiova pentru sediul asociației în 
sala 1.2C, din clădirea Facultății de Drept, Str. Calea București, nr. 107D 
Se va înainta către Consiliul de Administrație al Universității din Craiova, pentru ședința următoare. 

 Art.3 Se aprobă componența nominală  a comisiilor de anonimizare a hotărârilor Consiliului facultății : 
- pentru perioada până la 15.03.2020: prof.univ.dr. Sevastian Cercel, lect.univ.dr. Mădălin Ticu, 

lect.univ.dr. Raluca Voinea; 
- pentru perioada de după 15.03.2020: prof.univ.dr. Edmond Gabriel Olteanu, conf.univ.dr. Daniela 

Gărăiman – prodecan responsabil cu protecția datelor personale, asist.univ.dr. Daniela Scarlat. 
Art.4 Se aprobă calendarul desfășurării examenului de licență, sesiunea iulie 2021: 
a) specializarea Drept IF (zi) şi drept IFR 
- proba scrisă - luni, 5 iulie 2020 
- susţinerea lucrărilor de licenţă -  miercuri, 7 iulie 2020 
b) specializarea Administraţie publică Craiova şi Drobeta Turnu Severin 
- proba scrisă - marţi, 6 iulie 2020 

 - susţinerea lucrărilor de licenţă -  joi, 8 iulie 2020. 
   

 
 
Președintele Consiliului Facultății de Drept, 
Decan,        
Prof.univ.dr. Edmond-Gabriel Olteanu        
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