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HOTĂRÂREA 
Nr. 11 din 9.06.2020 

 
 
 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 din data de 9 iunie 
2020, punctele de pe ordinea de zi a convocatorului, aplicând dispozițiile art.2 (5) din Regulamentul de 
funcționare,  
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1. Se aprobă datele și orele de susținere a examenelor de licență la programele de studii 
organizate de Facultatea de Drept astfel : 

a) specializarea Drept IF (zi) şi drept IFR 
- proba scrisă - luni, 29 iunie 2020, ora 16.00 
- susţinerea lucrărilor de licenţă -  joi, 2 iulie 2020, ora 12.00 - drept IF (zi)  și ora 16.00 - drept FR 
b) specializarea Administraţie publică Craiova şi Drobeta Turnu Severin 
- proba scrisă - marţi, 30 iunie 2020, ora 16.00 

 - susţinerea lucrărilor de licenţă -  vineri, 3 iulie 2020, ora 12.00 – AP Craiova și ora 16.00 – AP 
Drobeta Turnu Severin 

Art.2. Se aprobă modalitatea de susținere a examenului de licență după cum urmează: 
a)specializarea Drept IF (zi) şi drept IFR 
 - proba scrisă de evaluare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate constă într-un test tip grilă 

pe platforma e-learning a facultăţii; testul cuprinde 50 de grile cu 3 variante de răspuns din care una singură 
este corectă; data desfăşurării testului este luni, 29 iunie 2020; ora de începere a testului: 16.00; durata 
testului: 90 minute 

- afişarea rezultatelor la proba scrisă: marţi, 30 iunie 2020.  
- susţinerea lucrărilor de licenţă se va desfăşura în regim on-line, la distanţă, prin intermediul unei 

platforme audio-video (aplicaţie tip Zoom sau platforma e-learning a facultăţii, dacă este posibilă adăugarea 
unei componente audio-video). 

- data susţinerii: joi, 2 iulie 2020, astfel Comisia 1, Drept zi - ora 12, Comisia 2, Drept zi - ora 12, 
Comisia 3, Drept zi - ora 12, Comisia 4, Drept FR - ora 16 

La susţinera lucrărilor de licenţă vor putea participa şi cadrele didactice coordonatoare ale lucrărilor, în 
limita posibilităţilor tehnice (număr participanţi acceptaţi de sistem etc.). 

b) specializarea ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ Craiova şi Dr.Tr. Severin 
- proba scrisă de evaluare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate constă într-un test tip grilă 

pe platforma e-learning a facultăţii; testul cuprinde 50 de grile cu 3 variante de răspuns din care una singură 
este corectă; data desfăşurării testului este marţi, 30 iunie 2020; ora de începere a testului: 16.00; durata 
testului: 90 minute 

- afişarea rezultatelor la proba scrisă: miercuri, 1 iulie 2020.  
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- susţinerea lucrărilor de licenţă se va desfăşura în regim on-line, la distanţă, prin intermediul unei 
platforme audio-video (aplicaţie tip Zoom sau platforma e-learning a facultăţii, dacă este posibilă adăugarea 
unei componente audio-video); data susţinerii: vineri, 3 iulie 2020, astfel: Administraţie publică Craiova - ora 
12.00 și  Administraţie publică Dr.Tr. Severin - ora 16.00 

La susţinera lucrărilor de licenţă vor putea participa şi cadrele didactice coordonatoare ale lucrărilor, în 
limita posibilităţilor tehnice (număr participanţi acceptaţi de sistem etc.). 

Art.3. Se aprobă modelele de cerere de înscriere și contestații. 
Art.4. Se aprobă ca studenții care nu au putut da unul sau mai multe examene din motive tehnice, să 

le poată susține la date ce urmează a fi stabilite în interiorul perioadei de sesiune. În acest sens studenții vor 
formula cerere online. 

Art.5. Se aprobă, de principiu, în condițiile în care structura anului universitar va permite, o sesiune de 
reexaminare pentru studenții din anii finali de studii. 

 

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

 


