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           Nr. 11/12.01.2023 
 

HOTĂRÂREA 
Nr. 1 din 12.01.2023 

 
 
 Consiliul Facultății de Drept din cadrul Universității din Craiova, în conformitate cu prevederile din 
Carta Universității din Craiova, Legea Educației Naționale nr. 1/2011, analizând în ședința din data de 12 
ianuarie 2023, 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 2023. 
Art.2 Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Facultății de Drept. Se va înainta către 

Consiliul de Administrație al Universității din Craiova. 
Art.3 Se prezintă și se analizează rezultatele vizitelor de evaluare ARACIS pentru programele de 

studii Drept IFR, Administrație publică Craiova și Administrație publică la Drobeta Turnu Severin. 
Art.4 Se aprobă alcătuirea comisiei de elaborare și implementare a recomandărilor formulate de 

comisiile ARACIS care au facut evaluarea  programelor de studii Drept IFR, Administrație publică Craiova și 
Administrație publică la Drobeta Turnu Severin. 

Art.5 Se aprobă comisia de examinare la disciplina Arbitraj comercial/Commercial Arbitration, 
programul de master Dreptul afacerilor/Business Law în limba engleză. Se va comunica membrilor comisiei. 

Art.6 Examenul la disciplina Practica de specialitate I, anul IV, zi si FR constă în susținerea unui 
referat care va fi încărcat pe platforma Moodle a facultății; nu este necesară prezența studenților în sala de 
examen. 

Art.7 Se aprobă echivalarea stagiului de practică derulat în cadrul proiectului de practică POCU ID 
132662 cu calificativul ”admis”, la disciplina Practică de specialitate I, stagiu de practică efectuat de către 
studenții anului 4 specializarea Drept IF și IFR, anului 3 specializarea Administrație publică și studenții de la 
master. 

Art.8 Examenele restante la disciplinele care nu se mai află în planul de învățământ al anului 
universitar 2022-2023, specializarea Administrație publică, se vor planifica și se vor susține conform planului 
de învățământ al promoției respective și conform structurii anului universitar 2022-2023. 

Art.9 Se aprobă solicitarea cu nr. 32/SI/09.01.2023, de la Asociația Studenților în Drept din 
Universitatea din Craiova, privind acoperirea costurilor cu încălzirea sediului din Căminul studențesc nr. 6, etaj 
3, camera 325, pentru perioada martie-mai 2022, din fondurile facultății. Se va înainta către Consiliul de 
Administrație al Universității din Craiova. 

Art.10 Se aprobă încheierea unui contract de comodat, pe o perioadă de 5 ani, având ca obiect 
microbuzul Mercedes Vito, proprietate a Centrului de Studii și Cercetări de Drept Privat ”Ion Dogaru”. Se va 
înainta către Rectoratul Universității din Craiova. 

Art.11 Referitor la solicitarea cu nr. 4332/SI/10.11.2022, formulată de un student al facultății de la 
specializarea Drept IF, anul 3: 
- se aprobă afișarea la avizierul facultății a unui anunț  privind organizarea unor întâlniri informale ale 

studenților, numai cu acordul conducerii operative a facultății; 
- pentru utilizarea unei săli din incinta facultății, se va depune cerere pentru fiecare eveniment; decizia de 

aprobare va avea în vedere spațiului disponibil și utilitatea evenimentului în formarea studenților.” 
Art.12 Având în vedere statutul Facultății de Drept, de membru al The Network of Institutes and 

Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe (NISPAcee) – Rețeaua de Institute și Școli de 
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Administrație Publică din Europa Centrală și de Est, se aprobă plata cotizației anuale conform facturii. Plata se 
va face din fondul de cercetare al Facultății de Drept. Se va înainta către Consiliul de Administrație al 
Universității din Craiova. 

Art.13 Se aprobă propunerea de a solicita conducerii Universității din Craiova includerea în lista de 
priorități a unui proiect de tip ”energie verde” (panouri solare), prin ”Fondul pentru modernizare în România”, 
Programul-cheie1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei, Ghidul solicitantului – Sprijinirea 
investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru 
autoconsum. Proiectul va avea ca obiectiv instalarea de panouri fotovoltaice pe acoperișul Facultății de Drept. 
Se va înainta către Rectoratul Universității din Craiova. 

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