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Afisat, 14.09.2020 

 
Precizări privind desfășurarea concursului de admitere 

în ciclul de studii universitare de doctorat la Școala Doctorala de Drept 
- sesiunea 15 septembrie 2020 

 
 

1. Admiterea la doctorat la Scoala Doctorală de Drept se va desfășura la sediul Facultății de Drept 
în prezența membrilor comisiei de admitere și a candidaților la doctorat. 
  

2. Concursul de admitere la doctorat se va desfășura în data de 15 septembrie, în sala de conferințe 
a Facultății de Drept, pe str. Eroilor de la Tisa, nr. 9A, începând cu ora 11.00.  
 

3. Componența comisiilor de admitere va fi publicată în data de 14 septembrie 2020, după 
finalizarea procedurii de înscriere.  
 

4. Testul de competență lingvistică se va desfășura în data de 15 septembrie 2020, începând cu 
ora 9.00, în sala de conferințe a Facultății de Drept în prezența candidaților și comisiei de 
examinare. 
 

5. Având în vedere măsurile privind prevenirea și combaterea pandemiei COVID-19, candidații se 
vor prezenta la sediul facultății confom planificării afisate la avizierul Facultății de Drept, având 
asupra lor actul de identitate, proiectul de cercetare și masca de protecție.  
 

6. Ordinea intrării candidaților în concurs este afisata la avizierul Facultății de Drept. 
 

7. Măsurile minimale privind prevenirea și combaterea pandemiei COVID-19 în incinta Facultății de 
Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara sunt următoarele:  

 
 Masca de protecție trebuie purtată permanent pe nas și pe gură. Este recomandată și purtarea 

mănușilor de protecție.  

 Intrarea în facultate este permisă doar pe ușa principală de acces, unde este instalat un covor 
impregnat cu soluție dezinfectantă.  

 Dezinfectarea mâinilor la intrarea în cladire este obligatorie.  

 Controlul temperaturii este obligatoriu și va fi efectuat la întrarea în facultate de către personalul 
administrativ. Toate persoanele cu temperatură mai mare de 37,3 de grade sau cu infecții 
respiratorii nu au acces în sediul facultății.  

 Este obligatoriu să fie păstrată o distanță minimă de 2 m, între oricare 2 persoane apropiate.  

 Încinta sălii de examen va fi aerisită periodic de către personalul administrativ.  
 Accesul în săla de examinare este limitat și condiționat de completarea declarației pe propria 

raspundere privitoare la măsurile de combatere și prevenire a pandemiei COVID 19. 
 
 

      Directorul Școlii Doctorale de Drept, 

       Prof.univ.dr. Irina Sferdian  
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