
Regulament privind procedura de selecție a studenților în vederea acordării 

de Burse pentru achiziţionarea de carte juridică  

produsă de Editura C.H.BECK. 
 

 

 

Preambul 

În baza Protocolului de colaborare încheiat de Universitatea din Craiova cu Editura 

C.H. BECK, aceasta din urmă va acorda studenţilor Facultăţii de Drept, în perioada martie 

2016 - februarie 2017, câte 4 (patru) burse de 200 lei/lună constând în alocarea de vouchere 

pentru achiziționarea de carte juridică produsă de Editura C.H. BECK. 

 

 

Art.1.  

(1) Facultatea de Drept a Universităţii din Craiova organizează selecţia studenţilor în 

vederea acordării Burselor pentru achiziţionarea de carte juridică produsă de Editura C.H. 

BECK. 

(2) Editura C.H.BECK va acorda în fiecare lună, în intervalul martie 2016 - februarie 

2017, câte 4  burse de 200 lei, constând în alocarea de vouchere pentru achiziționarea de carte 

juridică produsă de această editură.  

(3) Bursele vor fi acordate cu respectarea condițiilor, criteriilor de selecție și a 

procesului de selecție din prezentul Regulament.  

  

Art.2  

Beneficiarii burselor sunt studenţii înscriși la programele de licenţă (ZI / FR) şi de master 

ale Facultății de Drept din cadrul Universității din Craiova. 

 

Art.3  

(1) Studenţii care doresc să participe la procesul de selecţie pentru acordarea burselor 

lunare trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii : 

a) să fie înmatriculaţi în cadrul unui program de studii (licenţă sau master) la Facultatea 

de Drept a Universității din Craiova; 

b) să fie integralişti; 

c) să depună în termenele anunţate documentaţia necesară solicitată. 

(2) Neîndeplinirea uneia dintre condiţiile de mai sus conduce la respingerea automată a 

solicitării de înscriere la selecţie pentru acordarea burselor lunare. 

  

Art.4  

Procesul de  selecţie presupune două etape:  

a) depunerea documentației necesare; 

b) analiza documentației depuse prin verificarea îndeplinirii condițiilor de participare și prin 

evaluarea criteriilor de selecție. 

 

Art.5 

(1) Documentaţia necesară pe care trebuie să o depună studenţii pentru a participa la 

procesul de selecţie trebuie să cuprindă următoarele acte: 

a) Cererea de înscriere (Anexa 1) care se completează în format electronic, se listează, 

se semnează şi se depune în original. În cazul în care există, Cererea de înscriere va fi însoțită 

de documente doveditoare care să ateste activităţile extracurriculare. 



  b) Adeverinţa de student, în care să fie menţionate de către Secretariatul Facultăţii de 

Drept: media generală şi statutul  de student integralist.  

 (2) Informațiile necesare (de genul programului de înscriere, persoana de contact, sala 

etc.) pentru depunerea documentaţiei în vederea înscrierii la procesul de selecția sunt fixate și 

anunțate de Prodecanul cu probleme studențești şi inserţie profesională .  

 (3) Depunerea unei documentaţii incomplete sau după expirarea termenului limită 

stabilit determină respingerea automată a studentului, fără efectuarea următoarei etape ale 

procesului de selecţie. 

 

Art.6 

 (1) Evaluarea documentației va fi realizată de o comisie de evaluare formată din: 

Directorul Departamentului de Drept public şi ştiinţe administrative, Directorul 

Departamentului de Drept Privat, Prodecanul cu probleme studenţeşti şi inserţie profesională 

şi doi dintre studenţii ce au calitatea de membri în Consiliul facultăţii, numiţi de acesta.  

(2) Studenţii membri în comisia de evaluare nu pot să se înscrie la selecția organizată 

pentru acordarea burselor în lunile în care deţin această calitate. 

(3) Comisia de evaluare are următoarele atribuții : 

a) verifică depunerea documentației necesare; 

b) analizează documentația depusă de studenți, prin verificarea îndeplinirii condițiilor 

de participare la procesul de selecție și prin evaluarea criteriilor de selecție; 

c) stabilește și anunță public lista cu studenții câștigători ai burselor lunare; 

d) identifică și aplică criteriul/criteriile de departajare dacă, pe criteriile de selecție 

menționate în prezentul regulament, intervin cazuri de egalitate între studenții 

înscriși;   

e)  exercită orice alte atribuții necesare pentru realizarea procesului de selecție.  
 

Art.7 

(1) Criteriile de selecţie a studenților care vor beneficia de bursele lunare sunt 

următoarele: 

a) media generală; 

b) activitățile extracurriculare relevante.  

         (2) Media generală care va fi avută în vedere este:  

- pentru anul I de studiu (specializările Drept şi AP): media semestrului I și a 

semestrului II pentru bursele alocate în luna august 2016, respectiv media de admitere pentru 

bursele alocate în luna noiembrie 2016; 

- pentru anul II de studiu (specializările Drept şi AP): media anului universitar 

anterior şi mediile aferente semestrelor I și II ale anului universitar în curs pentru bursele 

alocate în luna septembrie 2016, respectiv media anilor universitari anteriori pentru bursele 

alocate în luna octombrie 2016; 

- pentru anul III de studiu (specializările Drept şi AP): media anilor universitari 

anteriori şi  media semestrului I pentru bursele alocate în lunile iunie şi iulie 2016, respectiv 

media anilor universitari anteriori pentru bursele alocate în lunile ianuarie şi februarie 2017; 

- pentru anul de studiu  IV (specializarea Drept): media anilor universitari anteriori 

şi  media semestrului I pentru bursele alocate în lunile martie şi aprilie 2016, respectiv media 

anilor universitari anteriori pentru bursele alocate în luna decembrie 2016; 

- pentru specializarea Master: a) media semestrului I pentru bursele alocate în luna 

mai 2016, respectiv media de admitere pentru bursele alocate în luna decembrie 2016 (la 

masterele cu durata de 1 an); b) media anului universitar anterior şi media semestrului I 

pentru bursele alocate în luna aprilie 2016, respectiv media anului universitar anterior pentru 

bursele alocate în luna decembrie 2016 (la masterul cu durata de 2 ani). 



(3) Activitățile extracurriculare relevante vizează, în principal, activitățile 

(științifice, culturale, de voluntariat, caritabile și/sau sportive) care au fost 

organizate/sprijinite/găzduite de Facultatea de Drept (de ex. participarea la: Hexagonul 

Facultăților de Drept, Concursuri de Procese Simulate, Concursul de eseuri, Școala de Vară, 

Școala de Iarnă, desfăşurarea înscrierii la facultate) și în care s-au implicat sau la care au 

participat studenții înscriși la selecție. În secundar, pot fi avute în vedere și alte activități 

derulate în domeniile de studii ale facultății (de ex. stagii de practică la cabinete de 

avocatură). 

(4) Bursele lunare se atribuie în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute de 

către studenţii care îndeplinesc condițiile de participare la selecție și în considerarea  

activităților lor extracurriculare relevante. 

 

Art.8 

Repartizarea lunară a burselor se va efectua în raport de forma de învăţământ şi de 

anul de studiu conform următorului grafic: 

 

Luna și anul în care 

se acordă bursele 

An de studiu/ 

specializarea  

Nr. de burse 

acordate 

Martie 2016 anul IV /Drept 4 

Aprilie 2016 anul IV /Drept 4 

Mai 2016 Master  4 

Iunie 2016 anul III /Drept și AP 4 

Iulie 2016 anul III /Drept și AP 4 

August 2016 anul I /Drept și AP 4 

Septembrie 2016 anul II /Drept și AP 4 

Octombrie 2016 anul II /Drept și AP 4 

Noiembrie 2016 anul I /Drept și AP 4 

 Decembrie 2016 anul IV /Drept  

 și 

 Master 

4 (din care 2 pentru 

anul IV și 2 pentru 

Master) 

Ianuarie 2017 anul III /Drept și AP 4 

Februarie 2017 anul III /Drept și AP 4 

 

Art. 9 

(1) Un student poate beneficia o singură dată de bursa pentru achiziţionarea de carte 

juridică produsă de Editura C.H.BECK.  

(2) Bursa poate fi cumulată cu orice altă categorie de burse acordate de Facultatea de 

Drept, Universitatea din Craiova  și/sau de alte entități. 

 

Art.10 

 Comisia de evaluare va comunica Editurii CH.BECK, lunar, până în ultima zi 

calendaristică a lunii pentru care se acordă bursele, lista cu studenţii selectaţi pentru acordarea 

celor 4 burse aferente lunii încheiate, precum şi cu datele lor de identificare şi de contact. 

 

Prezentul Regulament a fost aprobat de Consiliului Facultăţii de Drept în şedinţa din 

data de 15 martie 2016. 

 
Decan, 

Prof.univ.dr. Sevastian Cercel 



Anexa 1 

 

Cerere de înscriere la selecţia pentru acordarea 

Burselor pentru achiziţionarea de carte juridică  

produsă de Editura C.H.BECK 
 

 

Subsemnatul/a,________________________________________________________, 

posesor al CI/BI seria____, număr_____, CNP_____________________, cu 

adresa_____________________________________________________________________, 

număr de telefon__________________, adresă de e-mail_____________________________, 

în calitate de student la Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova, specializarea 

____________________________________, forma de învăţământ _____________, în anul 

de studiu ______, grupa____, solicit înscrierea la selecţia pentru acordarea Burselor 

pentru achiziţionarea de carte juridică produsă de Editura C.H.BECK organizată de 

Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova. 

 

Activităţile extracurriculare relevante (denumire, forma de implicare/premiu câștigat, 

data/perioada de desfășurare) la care am participat/în care am fost implicat: 

1) .......................................................... 

2)  ...................................................... 

3) ....................................................... 

4) ........................................................ 

5)…………………………………… 

6) ……………………………………. 

 

 

 

Data:                                                                                                                              Student                                                                                                                                                                                                         

(nume şi prenume, semnătură) 

 


