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REGULI 

privind protecţia  persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 

personal și libera circulație a acestor date   

pe perioada desfășurării activităților didactice asistate prin comunicații electronice la distanță 

(on-line) pentru ciclurile de licență, master și doctorat la Facultatea de Drept, Universitatea 

din Craiova 

 

Accesul la platforma e-learning (Moodle) a facultăţii se poate realiza:  

 direct, utilizând adresa https://fdss.ucv.ro/cursuri/2020/  

 din site-ul facultatii, secţiunea Cursuri online 
 
Numele de utilizator: cnp 
Parola este cea primita la înscrierea la examenul de admitere (pentru studentii anului I) sau de la 
secretariatul facultăţii (pentru studenţii din ceilalţi ani) 
 
Este recomandata conectarea la platforma la fiecare disciplina în ziua şi la ora la care există 
programare în orar  pentru a avea acces la toate activităţile. 
 

 În derularea activităților online studenții vor respecta următoarele reguli: 

- aplicația/platforma educațională informatică va fi utilizată doar în conformitate cu prevederile 

legale privind protecția datelor cu caracter personal; 

- nu se vor comunica altor persoane datele de conectare la platforma destinată învățământului 

prin intermediul tehnologiei și al internetului;  

- nu se vor înregistra și distribui prin nicio modalitate imaginile video/foto conținând date, 

imaginea profesorului/studenților sau a altor copii precum și orice informație sau document 

care conține date personale în sensul GDPR; 

- nu se vor folosi informații, care conțin date cu caracter personal într-un mod care depășește 

scopul prelucrării acestor date; 

- nu se vor distribui, în nicio modalitate fizică sau electronică către alte persoane, informațiile 

transmise prin intermediul lecțiilor online ce sunt strict în scop  didactic și in interesul 

studentului;  

- materialele utilizate de cadrele didactice în procesul predare-învățare-evaluare prin 

intermediul tehnologiei și al internetului, încărcate pe platformă, constituie material didactic; 

- utilizatorii răspund pentru toate mesajele, videoclipurile, fișierele expediate sau pentru orice 

alte materiale prelucrate prin utilizarea aplicației/platformei educaționale informatice 

- studenții rezolvă și transmit sarcinile de lucru în termenele și condițiile stabilite de către 

cadrele didactice, în vederea valorificării activității desfășurate prin intermediul tehnologiei 

și internetului;  

- utilizatorii vor avea în cadrul activităților on line o conduită adecvată statutului de student, 

dezvoltând comportamente şi atitudini prin care să se asigure un climat propice mediului de 

învățare, care să genereze respect. 
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