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           Nr. 121/20.04.2022 
 

HOTĂRÂREA 
Nr. 5 din 20.04.2022 

 
 
 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 din data de 20 aprilie 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 amână propunerile studenților pentru următoarea ședință a Consiliului facultății, referitor la 
calendarul de desfășurare a alegerilor parțiale membri studenți și subcomisia electorală pentru alegerea 
reprezentanților studenților în Consiliul Facultății de Drept. 
 

Art.2 Se aprobă Decizia Colegiului director al Camerei Notarilor Publici Craiova nr. 37 din 13.04.2022, 
prin care se propune Facultății de Drept din cadrul Universității din Craiova înființarea, începând cu anul 
universitar 2022-2023, a Bursei Gheorghe Ciovică, în cuantum de 1000 lei lunar. Bursa va fi acordată echipei , 
formată din studenți ai facultății, care va obține cea mai bună clasare la Hexagonul Facultăților de Drept. Dacă 
va fi necesar, orice alte criterii necesare acordării bursei vor fi stabilite de Consiliul facultății.  

 
 Art.3 Având in vedere: 

- Adresa Ministerului Educației din data de 08.03.2022, în care se specifică că începând cu data de 
09.03.2022, instituțiile de învățământ superior vor reveni la activități didactice cu prezență fizică și  
Universitățile pot decide, în baza autonomiei universitare, prin hotărâri ale Senatului universitar o 
perioadă optimă de tranziție de la sistemul online la activități cu prezentă fizică; 
- Art.1 din Hotararea  Consiliului de Administratie al Universitatii din Craiova din 09.03.2022, prin care 
s-a aprobat inceperea activitatii didactice fata in fata incepand cu data de 21 martie 2022; 
- Art.1 din Hotararea Senatului Universitatii din Craiova din data de 9 martie 2022,  
Nu se aprobă cererile formulate de studenți, referitor la continuarea cursurilor în format online și/sau  

susținerea examenelor online. (anexa) 
 
Art.4 Având în vedere cererea nr. 1155/SI/12.04.2022 și referatul secretarului șef nr. 119/20.04.2022, 

se aprobă avizarea favorabilă a cererii privind reînmatricularea studentului în anul IV, studii universitare de 
licență, specializarea Drept IF și acordarea de sprijin financiar din veniturile proprii ale facultății, echivalent cu 
taxa de reînmatriculare și taxa de școlarizare – credite, prelungire de școlaritate credite transferabile cu un 
examen restant. Se va înainta către Consiliului de Administrație al Universității din Craiova 
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