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           Nr. 16/25.01.2022 
 

HOTĂRÂREA 
Nr. 1 din 25.01.2022 

 
 
 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 25 ianuarie 2022, 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 Planul operațional pentru anul 2022 
 Art.2 La propunerea Consiliilor celor două departamente din cadrul facultății, se aprobă responsabilii 
programelor de studii universitare de licență și master din structura Facultății de Drept: 

Nr. 
crt 

Program de studii Responsabil 

Studii universitare de licență 

1 Drept IF Prof.univ.dr. Ghiță Daniel 

2 Drept IFR Conf.univ.dr. Bogdan Adrian 

3 Administrație publică Conf.univ.dr. Gărăiman Gabi Daniela 

4 Administrație publică la Dr. Tr. Severin Prof.univ.dr. Scurtu Ștefan 

Studii universitare de master 

1 Drept privat Conf.univ.dr. Ghiță Oana 

2 Dreptul afacerilor/ Business law în limba engleză Conf.univ.dr. Popa-Nistorescu Cristina 

3 Drepturile omului/Droits de l’homme în limba franceză Prof.univ.dr. Dănișor Dan Claudiu 

4 Științe penale Prof.univ.dr. Răducanu Ruxandra 

5 Științe administrative/Administrație publică din 2019 Prof.univ.dr. Nicu Alina Livia 

6 Drepturile omului Prof.univ.dr. Gîrleșteanu George Liviu 

7 Dreptul afacerilor Prof.univ.dr. Săuleanu Lucian Bernd 

8 Drept public Lect.univ.dr. Ticu Mădălin Savu 

9 Administrație publică/Public administration în limba 
engleză 

Lect.univ.dr. Voinea Raluca Camelia 

 Art.3 Se aprobă Lista programelor de studii universitare de licență și de master, la care se 
organizează admitere în anul universitar 2022-2023 (oferta educașională, modalitatea de admitere, criterio de 
departajare la medii egale): 
 
Lista programelor de studii universitare de licență la care se organizează admitere în anul universitar 2022-
2023 

Program de studii Modalitatea de admitere Criterii de departajare la medii egale 

Drept IF Concurs de admitere pe bază de 
dosar. 
Media de admitere este media 
generală a examenului de 

1. Nota obţinută la proba „Limba şi 
literatura română”- scris, la examenul de 
bacalaureat.  
2. Nota de la proba obligatorie a 
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bacalaureat. profilului, la examenul de bacalaureat.   

Drept IFR Concurs de admitere pe bază de 
dosar. 
Media de admitere este media 
generală a examenului de 
bacalaureat. 

1. Nota obţinută la proba „Limba şi 
literatura română”- scris, la examenul de 
bacalaureat.  
2. Nota de la proba obligatorie a 
profilului, la examenul de bacalaureat.   

Administrație publică IF Concurs de admitere pe bază de 
dosar. 
Media de admitere este media 
generală a examenului de 
bacalaureat 

1. Nota obţinută la proba „Limba şi 
literatura română”- scris, la examenul de 
bacalaureat.  
2. Nota de la proba obligatorie a 
profilului, la examenul de bacalaureat.   

Administrație publică IF (la 
Drobeta Turnu Severin) 

Concurs de admitere pe bază de 
dosar. 
Media de admitere este media 
generală a examenului de 
bacalaureat. 

1. Nota obţinută la proba „Limba şi 
literatura română”- scris, la examenul de 
bacalaureat.  
2. Nota de la proba obligatorie a 
profilului, la examenul de bacalaureat.   

 
Lista programelor de studii universitare de master la care se organizează admitere în anul universitar 2022-
2022 

Program de studii Modalitatea de admitere Criterii de departajare la 
medii egale 

Drept privat  Concursul de admitere constă în : 
- Depunerea unui Eseu motivațional evaluat cu 
admis/respins ( se va încărca în platformă); 
- Media de admitere este media generală a examenului 
de licență. 
- Absolvenții altor specializări decât specializarea Drept, 
vor susține un test scris de verificare  a cunoștințelor 
specifice domeniului Drept, conform tematicii examenului 
de licență a domeniului Drept, sesiunea iulie 2022, care 
va fi evaluat cu  notă (nota minimă 5). 

- Nota obținută la proba 
de evaluare a 
cunoștințelor 
fundamentale și de 
specialitate, de la 
examenul de licență 
- Media generală a anilor 
de studii  

Științe penale Concursul de admitere constă în : 
- Depunerea unui Eseu motivațional evaluat cu 
admis/respins ( se va încărca în platformă); 
- Media de admitere este media generală a examenului 
de licență. 
- Absolvenții altor specializări decât specializarea Drept, vor 
susține un test scris de verificare  a cunoștințelor specifice 
domeniului Drept, conform tematicii examenului de licență a 
domeniului Drept, sesiunea iulie 2022, care va fi evaluat cu  
notă (nota minimă 5). 

- Nota obținută la proba 
de evaluare a 
cunoștințelor 
fundamentale și de 
specialitate, de la 
examenul de licență 
- Media generală a anilor 
de studii  

Dreptul 
afacerilor/Business 
law în limba engleză 

Concursul de admitere constă în : 
- Depunerea unui Eseu motivațional evaluat cu 
admis/respins ( se va încărca în platformă); 
- Media de admitere este media generală a examenului 
de licență 
- Absolvenții altor specializări decât specializarea Drept, vor 
susține un test scris de verificare  a cunoștințelor specifice 

- Nota obținută la proba 
de evaluare a 
cunoștințelor 
fundamentale și de 
specialitate, de la 
examenul de licență 
- Media generală a anilor 
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domeniului Drept, conform tematicii examenului de licență a 
domeniului Drept, sesiunea iulie 2022, care va fi evaluat cu  
notă (nota minimă 5). 
- Candidații care nu au studiat în programul de licență 
limba străină engleză vor susține o probă eliminatorie de 
testare a competențelor lingvistice pentru programul în 
limbi străine, proba fiind apreciată de comisia de 
admitere prin calificativul admis/respins. 

de studii 
 

Administrație publică  Concursul de admitere constă în : 
- Depunerea unui Eseu motivațional evaluat cu 
admis/respins ( se va încărca în platformă); 
- Media de admitere este media generală a examenului 
de licență. 
- Absolvenții altor specializări decât specializarea 
Administrație publică, vor susține un test scris de verificare  a 
cunoștințelor specifice domeniului Științe administrative, 
conform tematicii examenului de licență a domeniului Științe 
administrative, sesiunea iulie 2022, care va fi evaluat cu notă 
(nota minimă 5). 

- Nota obținută la proba 
de evaluare a 
cunoștințelor 
fundamentale și de 
specialitate, de la 
examenul de licență 
- Media generală a anilor 
de studii 

 
 Art.4 Se aprobă calendarul de depunere a dosarelor de autoevaluare pentru programele de licență 
Drept IFR, Administrație publică și Administrație publică la Dr. Tr. Severin: 
 - 1 februarie 2022 – la CEAC facultate 
 - 10 februarie 2022 – la Departamentul de Managementul Calității din cadrul UCV. 
 Art.5 Se aprobă calendarul de evaluare a cadrelor didactice de către studenți în perioada 15.02.2022-
01.03.2022 
 Art.6 Se informează membrii consiliului cu privire la pregătirea raportului decanului, pregătirea 
Hexagonului 2022, taxele de studii se vor uniformiza la nivelul universității. 
 Art.7 La propunerea Consiliului Departamentului de Drept privat, se aprobă cererea cu nr. 
3/10.01.2022, formulată de prof.univ.dr. Ion Turculeanu, de continuare a activității didactice după pensionare  
în regim ”plata cu ora”, în semestrul I al anului universitar 2021-2022. 

Art.8 Se aprobă împuternicirea domnului decan prof.univ.dr. Edmond Gabriel Olteanu și domnului 
prof.univ.dr. Sevastian Cercel, pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea angajării unui avocat 
pentru reprezentarea Consiliului Facultății de Drept a Universității din Craiova, în dosarul nr. 3282/109/2021 de 
la Tribunalul Argeș. 
 Art.9 Se aprobă împuternicirea domnului decan, prof.univ.dr. Edmond Gabriel Olteanu, domnului 
prof.univ.dr. Daniel Ghiță și domnului prof.univ.dr. Sevastian Cercel pentru a realiza demersurile necesare în 
fața instanțelor de judecată, pentru dosarul nr. 3289/109/2021 (Tribunalul Argeș) precum și în fața oricărei 
instituții publice, în vederea apărării intereselor Facultății de Drept și a Consiliului Facultății de Drept din cadrul 
UCV. 

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