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HOTĂRÂREA 
Nr. 12 din 16.06.2020 

 
 
 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 16 iunie 
2020, începând cu ora 12.00, 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  Având în vedere, 
- prevederile pct. 6.4 din Metodologia derulării activităților desfăşurate în Universitatea din Craiova în sistem 
on-line, potrivit cărora se recomandă ca cerințele de examinare să reflecte, în mod realist, cantitatea și 
calitatea materiei predate şi ca pachetul minimal (care să asigure o bună promovabilitate) să conțină 
subiecte/întrebări din materia ce s-a predat studenților “față în față” (primele patru săptămâni din structura 
semestrului II al anului universitar 2019-2020); 
- faptul că singura disciplină inclusă în tematica stabilită pentru susţinerea examenului de licenţă sesiunea 
iulie/septembrie 2020, specializarea Drept, care s-a desfăşurat şi pe parcursul semestrului II al anului 
universitar 2019-2020 este Dreptul procesual civil şi că activităţile didactice au fost realizate exclusiv on-line, 

Se aprobă modificarea tematicii pentru susţinerea examenului de licenţă sesiunea iulie/septembrie 
2020, specializarea Drept, la disciplina Drept procesual civil după cum urmează: tematica la disciplina Drept 
procesual civil va cuprinde numai punctele 1-8 din Tematica aprobată şi afişată pe pagina web a facultăţii, aşa 
cum se prevede în anexa la prezenta hotărâre, cu privire la care activitatea didactică s-a desfăşurat "faţă în 
faţă", în semestrul I şi II al anului universitar 2019-2020. 

Anexa cuprinzând tematica la disciplina Drept procesual civil se va afişa pe pagina web a facultăţii. 
Tematica la celelalte discipline rămâne nemodificată. 

 Art. 2 Se aprobă pentru studenții care nu au acumulat  numărul de credite transferabile pentru a 

susţine examenul de licenţă  o sesiune de reexaminări, în perioada 18-20 iunie 2020.Vor putea susţine 

examene în această sesiune de reexaminări numai studenţii care prin promovarea celor maxim 4 examene 

acumulează numărul necesar de credite pentru a susţine examenul de licenţă. 

 Studenţii vor depune cereri până miercuri, 17 iunie 2020, ora 1400, cu menţionarea examenelor (cel 
mult patru) pe care doresc să le susţină.  
 Cererile vor fi transmise la adresa de e-mail secretariat@drept.ucv.ro și vor fi însoţite de dovada plăţii 
taxei de  reexaminare de 100 lei pentru fiecare examen. 
 Joi, 18 iunie 2020, până la ora 1000, secretariatul va afişa situaţia studenţilor care pot participa la 
sesiunea de reexaminare şi programarea examenelor, care se va face centralizat. 
 Art. 3 Se aprobă, în vederea monitorizării video a examenului de licență, integrarea în platforma 
Moodle a modulului video ”Zoom”. 
 Art. 4 Se aprobă ca secretarii comisiilor de licență de la toate programele, susținuți de alte cadre 
didactice ale Facultății de Drept, să asigure monitorizarea video a probei scrise a examenului de licență. 
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 Art. 5 Se aprobă organizarea unei simulări a probei scrise a examenului de licență în data de 
26.06.2020, simulare ce va dura 15 min. 
 

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

 
 


