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           Nr. 45/14.02.2022 
 

HOTĂRÂREA 
Nr. 2 din 14.02.2022 

 
 
 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 14 februarie 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 Rapoartele de autoevaluare ale specializărilor Administrație publică, Administrație 
publică la Dr. Tr. Severin și Drept IFR, cu anexele aferente. 

Art.2 Se aprobă propunerile de Planuri de învățământ pentru specializările Administrație publică și 
Administrație publică la Dr. Tr. Severin, an universitar 2022-2023. Se va trimite spre aprobare către Senatul 
Universității din Craiova. 

Art.3 Referitor la reluarea activității didactice în semestrul al II-lea al anului universitar 2021- 2022, se 
aprobă următoarele: 

- Studenții din anii terminali, studii universitare de licență, anul 4 Drept IF și anul 3 Administrație 
publică, vor începe activitatea față în față începând cu luna aprilie 2022; 

- Studenții celorlalți ani, studii universitare de licență, anii 1-3 Drept IF și anii1-2 Administrație 
publică, vor începe activitatea față în față începând cu luna mai 2022; 

- Studenții de la specializarea Drept IFR, toți anii, vor avea activitate didactică online; 
- Studenții de la programele de master, toate specializările, vor avea activitate didactică online. 
Art.4 Se aprobă Protocolul de colaborare cu Baroul Dolj, privind organizarea unei miniconferințe și 

decernarea titlului de Doctor Honoris Causa domnului prof.univ.dr. Liviu Pop, în data de 27 mai 2022. 
Art.5 Se aprobă repartizarea activităţilor desfăşurate în regim de plata cu ora pentru semestrul al II-lea 

al anului universitar 2021-2022, la Departamentul de Drept Privat și la Departamentul de Drept Public şi Ştiinţe 
Administrative. 
  Art.6 Se aprobă Modalitatea de desfășurare și Calendarul examenelor de licență, disertație pentru 
sesiunea iulie/septembrie 2022, astfel : 

1. Examen de finalizare a studiilor universitare de licenţă (examen de licenţă): 

• Modalitatea de desfășurare a examenului de licență: 
Proba 1:  Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate: scris 
Proba 2:  Prezentarea și susținerea lucrării de licență: oral 

• Calendarul de desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor, așa cum este prevăzut în Structura 
anului universitar 2021-2022 la Facultatea de Drept, pentru Domeniul Drept, specializările: Drept IF, 
Drept IFR; Domeniul Științe administrative, specializările: Administrație publică Craiova, Administrație 
publică Drobeta Turnu Severin: 

 Sesiunea iulie 2022:  
 04.07.2022 - 07.07.2022: examen de licență (susţinerea probei scrise a examenului de licenţă şi 
susţinerea lucrărilor de licenţă, sesiunea iulie 2022); 
 Sesiunea septembrie 2022:  
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 12.09.2022 - 15.09.2022: examen de licenţă (susţinerea probei scrise a examenului de licenţă şi 
susţinerea lucrărilor de licenţă, sesiunea septembrie 2022). 

2. Examen de finalizare a studiilor universitare de master (examen de disertație): 

• Modalitatea de desfășurare a examenului de disertație: 
Proba 1:  Prezentarea și susținerea lucrării de disertație: oral 

• Calendarul de desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor, așa cum este prevăzut în Structura 
anului universitar 2021-2022 la Facultatea de Drept, pentru Domeniul Drept, specializările: Drept 
privat; Ştiinţe penale; Drepturile omului/Droits de l’homme în limba franceză; Dreptul 
afacerilor/Business law în limba engleză; Domeniul Ştiinţe administrative: specializarea Științe 
administrative 

 Sesiunea iulie 2022: 07.07.2022 - 12.07.2022: examen de disertație  
 Sesiunea septembrie 2022: 12.09.2022 - 15.09.2022: examen de disertație  

 
 Art.7 Se aprobă propunerile de comisii pentru desfășurarea examenelor de licență și disertatie pentru 
anul universitar 2021-2022. 

Art.8 Se aprobă ca tematica pentru proba scrisă a examenului de licență sesiunea iulie/septembrie 
2022 pentru toate specializările din structura facultății, să fie la fel ca cea de anul trecut, cu actualizarea 
bibliografiei. 
 Art.9 Se aprobă ca, începând cu semestrul al II-lea, examenul la disciplinele din tematica examenului 
de intrare în profesia de magistrat, să nu conste numai din întrebări tip grilă, ci și din întrebări de raționament 

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