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           Nr. 303/15.10.2021 
 

HOTĂRÂREA 
Nr. 12 din 15.10.2021 

 
 
 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 e-mail din data 
de 15 octombrie 2021, punctele de pe ordinea de zi a convocatorului, aplicând dispozițiile art.2 (5) din 
Regulamentul de funcționare a Consiliului Facultății  de Drept (Şedința a avut loc asincron prin corespondenţă 
electronică, consultări audio - video şi cu vot prin e-mail, de joi, 14.10.2021, orele 12:00, până vineri, 15.10.2021, orele 
12:00, la adresa de e-mail vali_foamete@yahoo.com). 

HOTĂRĂȘTE: 
 

 Art.1 Se aprobă cererile studenţilor care solicită înmatricularea în an superior, la specializarea 
Administrație publică la Dr. Tr. Severin, declarați admiși în anul I, an universitar 2021-2022, în urma 
concursului de admitere din sesiunea iulie/septembrie 2021, conform anexei 1 
 Art.2 Se aprobă cererile studenților care solicită transferul de la o formă de învățământ la alta, 
începând cu anul universitar 2021-2022, conform anexei 2. 
 Art.3 Se aprobă cererile studenților care solicită trecerea de la forma de finanțare taxă la forma de 
finanțare buget începând cu anul universitar 2021-2022, conform anexei 3 
 Art.4 Se aprobă cererile studenților care solicită trecerea de la forma de finanțare buget la forma de 
finanțare cu taxă începând cu anul universitar 2021-2022, conform anexei 4 
 Art.5 Se aprobă cererile studenților care solicită întreruperea studiilor în anul universitar 2021-2022, 
conform anexei 5 
 Art.6 Se aprobă cererile studenților care solicită reluarea studiilor, în anul universitar 2021-2022, 
conform anexei 6. 
 Art.7 Se aprobă cererile studenților care solicită solicită repetarea (reînscrierea), în anul universitar 
2021-2022, conform anexei 7. 
 Art.8 Se aprobă cererile studenților care solicită reînmatricularea în anul universitar 2021-2022, 
conform anexei 8. 
 Art.9 Se aprobă cererile studenților care solicită prelungirea duratei de studiu în regim cu taxă, în anul 
universitar 2021-2022, conform anexei 9. 
 Art.10 Se aprobă transferul de la un centru universitar la altul, în anul universitar 2021-2022, conform 
anexei 10. 
 Art.11 Se aprobă exmatricularea studenților care nu și-au îndeplinit obligațiile școlare sau care nu au 
depus cerere de repetare a anului de studiu, conform anexei 11. 
 Art.12 Se aprobă cererea studentei Sandu Maria Alexandra, studentă în anul II (2020-2021), 
specializarea Drept IF, de a promova în anul III de studiu (2021-2022) cu 2 examene restante din anul I (Drept 
constitutional I și II), având în vedere situația financiară a acesteia. 
 Art.13 Se aprobă cererea INPPA nr. 11/13.10.2021, în care solicită susținerea examenului de 
definitivat în 2 săli din clădirea facultății. 
 Art.14 Se aprobă Procedura de repartizare a lucrărilor de licență și disertație. 
 Art.15 Se aprobă cererea cu nr. 300/11.10.2021, formulată de inginer de sistem  Dobre Grigore 
Lucian, în care solictă prelungirea activității după împlinirea vârstei standard de pensionare de 65 ani, 
respectiv 12.11.2021 
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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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