
 
R O M Â N I A 

MINISTERUL EDUCAŢIEI 
 

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 

FACULTATEA DE DREPT 
 

Calea Bucureşti, Nr. 107D, Craiova, Dolj, România 

Telefon: (004) 0351 177 100, Fax: (004) 0351 177 100, secretariat@drept.ucv.ro, http://drept.ucv.ro  

                         

 

           Nr. 206/23.07.2021 
 

HOTĂRÂREA 
Nr. 10 din 23.07.2021 

 
 
 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 via Zoom din data 
de 23 iulie 2021, 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 lector universitar, poz. 36, 
disciplinele: Drept privat roman; Drept civil. Persoanele, Stat de funcţii Departament de Drept Privat. și 
recomandă ca postul să fie ocupat de către asist.univ.dr. Gherghe Anca Costina. 

 Art.2 Se avizează raportul asupra concursului pentru ocuparea postului de lector universitar, poz. 38, 
disciplinele: Dreptul asigurărilor; Dreptul proprietății intelectuale; Drept civil. Dinamica obligațiilor, Stat de 
funcţii Departament de Drept Privat și recomandă ca postul să fie ocupat de către asist.univ.dr. Scarlat Daniela 
Isabela. 
 Art.3 Se avizează raportul asupra concursului pentru ocuparea postului de conferențiar universitar, 
poz. 34, disciplina: Dreptul construcțiilor și urbanism, Stat de funcţii Departament de Drept Public și Științe 
Administrative și recomandă ca postul să fie ocupat de către lect.univ.dr. Bischin Robert. 
 Art.4 Se aprobă Planurile de învățământ, an universitar 2021-2022, studii universitare de licență și 
master, pentru toate programele de studii din structura facultății. 

Art.5 Se aprobă cererea cu nr. 92/25.06.2021 a Sindicatului Iuris, prin care se solicită prelungirea pe 
următorii 5 ani (2021-2026) de alocare a sălii C4.9 în suprafață de 19,20 mp, situată în incinta Facultății de 
Drept din Craiova, str. Calea București nr. 107D, având în vedere că la data de 08.07.2021 a expirat 
valabilitatea contractului de comodat nr. 4122/08.07.2016, care are ca obiect sediul Sindicatului ”Iuris”. 
 Art.6 Se aprobară glisarea în an superior a candidaților declarați admiși la concursul de admitere din 
sesiunea iulie, absolvenți ai specializării Administrație publică sau studenți exmatriculați, urmând ca această 
glisare să fie făcută de comisia de echivalări a studiilor formată din prof. Daniel Ghiță, prof. Ștefan Scurtu, prof. 
George Gîrleșteanu și secretar șef facultate. De asemenea, se aprobă o derogare de la regulament pentru 
absolventa Jianu Loredana. 
 Art.7 Se aprobă ca un loc bugetat de la concursul de admitere la studii universitare de master, 
specializarea Dreptul afacrilor/Business law, să fie alocat la programul de master Științe penale, având în 
vedere că de la acest program de master pe ultimul loc sunt doi candidați cu aceeași medie de admitere și 
aceleași note la criteriile de departajare. 

Art.8 Se aprobă data de 01.10.2021 ca termen limită pentru propunerile cadrelor didactice a titlurilor  
temelor de licență. 

Art.9 Se aprobă răspunsul la cererile identice înregistrate sub nr. 3504/12.07.2021 și sub nr. 
3724/16.07.2021, formulate de doamna lect.univ.dr. Groza Anamaria: ”prin prisma prevederilor legale 
incidente și a normelor metodologice aplicabile, să se analizeze solicitarea doameni lector Groza cu ocazia 
întocmirii statelor de funcții pentru anul universitar 2021-2022.” 
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Președintele Consiliului Facultății de Drept, 
Decan,        
Prof.univ.dr. Edmond-Gabriel Olteanu        
          Întocmit de, 
          Secretar șef, 
              Vasilica Foamete-Gabroveanu 
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