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EXTRAS DIN HOTĂRÂREA 
Nr. 1  din 04.02.2021 

 
 

 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, mod sincron, din 
data de 4 februarie 2021, 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 Se aprobă echipa de realizare a raportului de autoevaluare a programului Drept învățământ cu 
frecvență. 
 Art. 2 Se aprobă repartizarea orelor ce vor fi efectuate în regim de plata cu ora în semestrul al II-lea al 
anului universitar 2020-2021. 
 Art. 3 Se aprobă tematica și bibliografia pentru examenul de licență. 
 Art. 4 Se aprobă direcțiile de cercetare ale Facultății de Drept. 
 Art. 5 Se aprobă Planul operațional al Facultății de Drept pentru anul 2021. 
 Art. 6 Se aprobă raportul echipei care a fost desemnată pentru depunerea proiectului „Consolidare, 
reabilitare, modernizare, extindere,  echipare spaţii pentru învăţământ, cercetare şi activităţi conexe”. 
 Art. 7 Se aprobă cererile de reexaminare din motive tehnice a 261 de studenți la disciplinele Dreptul 
U.E. și Drept internațional privat, la care profesorul examinator,                         , a utilizat o altă platformă 
decât cea recomandată de facultate. 
 Art. 8 Se aprobă ca, în semestrul al II-lea al anului universitar 2020-2021, activitățile didactice să se 
deruleze astfel: 
- cursurile se vor susține on-line, în format audio-video, prin aplicația Zoom (sau altă aplicație);  
- activitățile (orele) de seminar vor fi efectuate on-line, prin încărcarea materialelor didactice pe platforma e-
learning Moodle a facultății (teme, exerciții, cazuri practice, grile s.a.) şi prin sesiuni audio-video, prin aplicația 
Zoom; componenta audio-video va fi de cel puțin 50% din numărul total de ore de seminar; activitatea se va 
desfășura conform orarului; 
- în toate cazurile, link-ul de conectare va fi transmis prin intermediul platformei e-learning Moodle a facultății 
prin inserarea URL- ului în platformă. 
 Art. 9 În condițiile menținerii restricțiilor sanitare, pentru asigurarea posibilității de verificare a fișei 
lunare de raportare a activității didactice, pentru o eficientă asigurare a suportului tehnic şi pentru evitarea 
apariției unor dificultăți tehnice generate de utilizarea altor platforme, în sesiunile de examene iunie-iulie şi 
septembrie 2021, examenele se vor susține on-line exclusiv pe platforma e-learning Moodle a facultății. 
  În cazul susținerii examenului oral, prin intermediul aplicației Zoom, link-ul de conectare va fi transmis 
și prin intermediul platformei e-learning Moodle a facultății. 
 Instrucțiunile de susținere a examenului vor fi transmise și prin intermediul platformei e-learning 
Moodle a facultății. 
 Art. 10 Având în vedere că platformele de evaluare și notare sunt în limba română, pe care profesorul 
invitat nu o cunoaște, se aprobă comisia pentru examenul la disciplina Commercial Arbitration, la programul de 
master Business Law. 
 Art. 11 Se aprobă ca, în cazul în care la data examenului un student nu figurează în catalog pentru 
neplata taxei, dar accesează platforma și susține examenul, nota să fie recunoscută și trecută în catalogul ce 
va fi generat după plata taxelor și redobândirea calității de student. 
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Președintele Consiliului Facultății de Drept, 
Decan,        
Prof.univ.dr. Edmond-Gabriel Olteanu        
          Întocmit de, 
          Secretar șef, 
              Vasilica Foamete-Gabroveanu 

 

 


