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           Nr. 85/15.03.2022 
 

HOTĂRÂREA  
Nr. 3 din 14-15.03.2022 

 
 
 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 via e-mail din data 
de 14-15 martie 2022, punctele de pe ordinea de zi a convocatorului, aplicând dispozițiile art.2 (5) din 
Regulamentul de funcționare a Consiliului Facultății  de Drept (Şedința a avut loc asincron prin corespondenţă 
electronică, consultări audio - video de luni, 14.03.2022, orele 10:00, până marţi, 15.03.2022, orele10:00 şi cu vot 
prin e-mail la adresa de e-mail vali_foamete@yahoo.com),  
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1 Se aprobă Lista posturilor didactice propuse pentru scoaterea la concurs pe semestrul al II-lea al 
anului universitar 2021-2022, propusă de directorii de departamente și avizată de consiliile departamentelor,: 

I. Departamentul de Drept Privat  
 - Asistent universitar, poziția nr. 39, disciplinele Drept civil. Partea generală; Drept civil. Persoanele, 
Stat funcţii Departament de Drept Privat. 

II. Departamentul de Drept Public şi Știinţe Administrative  
 - Conferenţiar universitar, poziția nr. 34, disciplinele Drept administrativ II; Deontologia funcției publice, 
Stat funcţii Departament de Drept Public și Științe Administrative. 

 
Art.2 Având în vedere: 

 - reluarea activității didactice în format cu prezență fizică din 21 martie 2022, 
 - obligația cadrului didactic  de a oferi studenților sprijin didactic (inclusiv consultații online), 
 - asigurarea unei tranziții flexibile la activitatea cu prezență fizică pentru  studenții Facultății de Drept,  

Se aprobă următoarele măsuri în vederea  reluării activităților didactice în sediul Facultății de Drept: 
1.se recomandă  sprijinirea studenților aflați în imposibilitate de a fi prezenți fizic ( ex: studenți aflați în 

afara țării, studenți cu probleme de sănătate ) prin utilizarea mijloacelor de învățare la distanță folosite în ultimii 
2 ani; de ex, în primele 30 de zile de la reluarea activității “in situ”, este permisă, cu acordul studenților 
prezenți, transmiterea online a unor activități din sala de curs/seminar; 

2. activitățile de curs și seminar vor avea asigurat suportul scris în platforma Moodle; 
3. obligația de a oferi program de consultații poate fi respectată inclusiv în format online; 
4. absențele studenților la activitățile din campus nu vor influența notele la examen, fiind suspendate 

prevederile din regulament; 
5. în cazul în care studenții se află în imposibilitate de a fi prezenți fizic (e.g. se află în afara țării sau în 

situație de risc medical), activitatea acestora la seminar  poate fi compensată prin activitate pe platforma e-
learning Moodle a facultății (rezolvări de teste, teme, exerciții, grile, spețe); 

6. testările prevăzute a se derula în perioada săptămânilor 7-8 vor urmări evaluarea tuturor studenților 
care doresc să participe fizic sau online; este recomandat ca, în vederea testării, să se asigure și un format 
online studenților care nu reușesc sa fie prezenți fizic în campus. 
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Președintele Consiliului Facultății de Drept, 
Decan,        
Prof.univ.dr. Edmond-Gabriel Olteanu        
          Întocmit de, 
          Secretar șef, 
              Vasilica Foamete-Gabroveanu 
 

mailto:secretariat@drept.ucv.ro
http://drept.ucv.ro/

