
 
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. 190/13.07.2021 
 

HOTĂRÂREA 
Nr. 9 din 13.07.2021 

 
 
 
 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 e-mail din data 
de 13 iulie 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 la adresa de e-mail vali_foamete@yahoo.com),  
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1 Se aprobă derularea concursului pentru postul de conferenţiar universitar, poziția nr. 34, din 
Statul de funcţii al Departamentului de Drept Public și Științe Administrative, la sediul Facultății de Drept, 
Calea Bucureşti, nr. 107 D, Sala de Consiliu şi platforma ZOOM. 

Art.2 Se aprobă următoarea pondere a criteriilor de selecție a studenților pentru locurile în taberele 

studențești: 

- Media anului de studiu: 70% - 70 puncte; 

- Activități și concursuri organizate în cadru instituțional :  10% - 10 puncte ; 

- Activități și concursuri organizate de ascociații studențești: 10% - 10 puncte ; 

- Participări în structuri de conducere: 10% - 10 puncte; 

Art.3 Se aprobă scutirea de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere sesiunea iulie 2021, a 
taxei de înmatriculare si a primei tranșe din taxa de școlarizare pentru candidata Jianu Florina Loredana, 
absolventă a programului de licență Administrație publică, care dorește să urmeze și specializarea Drept.  

 
 

 

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