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PROGRAMARE EXAMENE 
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ CRAIOVA

ANUL III

Disciplina Cadru didactic Data Ora de
începere

Durata Modalitate susţinere 
examen / 
platforma e-learning

Contencios administrativ conf. A. Ponea 25
ianuarie

09.00 30 min. test platforma Moodle 
a facultăţii

Autorităţi administrative 
autonome

lect. S. Drăgan 28
ianuarie

19.00 20 min. test platforma Moodle 
a facultăţii

Drept şi administrarea 
afacerilor

conf. L. Stuparu 1
februarie

11.00 40 min. test platforma Moodle 
a facultăţii

Marketing public lect. S. Tudor 4
februarie 

14.00 - examen oral Zoom

Dreptul muncii şi 
securităţii sociale

lect. L. Belu 7
februarie

11.00 30 min. test platforma Moodle 
a facultăţii

Drept funciar şi cadastral lect. M. Diaconu 10
februarie

11.00 40 min. test platforma Moodle 
a facultăţii

Tehnica normativă
lect. V. Nicola 13

februarie
15.00 30 min. test platforma Moodle 

a facultăţii

Practică de specialitate I* prof. Şt. Scurtu
prof. A. Nicu

rezolvări teme încărcate pe platforma Moodle a facultăţii
până pe 13 februarie 2022, ora 12.00

* Examenul la disciplina Practica de specialitate I:
-  acordarea  calificativului  se  va  face  prin  evaluarea  rezolvărilor  temelor  încărcate  pe  platforma
Moodle;
- rezolvările vor fi încărcate pe platforma facultăţii la disciplina Practica de specialitate, la rubricile:
„Încărcaţi rezolvarea temei nr....”.

Notă:
Susţinerea examenului pe platforma e-learning Moodle a facultăţii:
- accesul se face direct la adresa https://fdss.ucv.ro/cursuri/2021/ (numele de utilizator-CNP; parola-
primită de la secretariat sau la admitere);
- se recomandă conectarea la platformă cu 5-10 min înainte de ora programată, pentru a nu se pierde
din timpul destinat completării testului;
- testul devine disponibil automat la data și ora stabilite;
-  studenții  trebuie  să deschidă testul  la momentul  începerii  acestuia (este  posibilă deschiderea cu
întarziere doar în intervalul de timp indicat pentru fiecare disciplină; timpul de lucru se micșorează cu
timpul întârzierii);
- testul va fi disponibil (deschis) pe platformă în intervalul de timp anunțat;
- pentru completarea testului (răspuns la întrebări) studenții vor avea la dispoziție timpul indicat la
fiecare disciplină;
- după expirarea duratei examenului, testul se va închide automat.


