
AN IV I.D. anul universitar 2017-2018 
 

PROGRAMAREA EXAMENELOR ÎN SESIUNEA DE VARĂ  
 

28 mai – 10 iunie 2018 (28 mai a 2-a zi de rusalii, zi libera oficial) 
 

PRESESIUNE - 21 – 27 mai 2018  

 
Disciplina Data 

 
 

Ora Sălile 

Drept procesual civil II 

Lector dr. Andrea Chis 

04.06.2018 9,45 s.1(A.Ionascu),s. 2 (T.Pop) 

10.06.2018 10 s.1(A.Ionascu),s. 2 (T.Pop) 

Drept internațional privat 
Conf.dr. Dan-Andrei Popescu 

29.05.2018 9 s.1(A.Ionascu),s. 2 (T.Pop) 

10.06.2018 12 s.1(A.Ionascu),s. 2 (T.Pop) 

D. comerțului internațional 
Lect.dr. Alina Oprea 

03.06.2018 16 s. 2 (T.Pop) 

07.06.2018 12 s. 1(A.Ionascu) 

Executarea silită 
Dr. Șerban Mircioiu 

22.05.2018 12 s. 1(A.Ionascu) 

02.06.2018 10 s. 1(A.Ionascu) 

Medicina legală 
Şef lucr. dr. Rebeleanu Codrin 

22.05.2018 16 s. 1(A.Ionascu) 

02.06.2018 8 s. 1(A.Ionascu) 

Dreptul insolvenței 
Lect.dr. Sergiu Golub 

23.05.2018 9 s. 3 (P6. E. Sperantia) 

02.06.2018 18 s. 1(A.Ionascu) 

Practica 4 
Lect.dr. Sergiu Golub 

15.05.2018 9-12 307 

04.06.2018 9-12 307 

 

*SESIUNEA DE RESTANŢE VARĂ – Atenţie!!!  Anul IV nu are sesiune de restanţe în toamnă 
(vezi structura anului universitar, anul IV)!!! Examenele aferente anului 4, sem.2, se pot susţine 

doar în sesiunea de restanţe vară (12-17 iunie 2018) 

 

Pentru  a se prezenta la examenele disciplinelor opţionale în presesiune, studenţii trebuie să se 

programeze pe pagina personală până cel târziu duminică, 20 mai 2018, ora 8,00. 

Neprogramarea atrage imposibilitatea prezentării la materiile opţionale în presesiune. 
 

Pentru sesiunea de vară, studenţii trebuie să opteze până în data de 27.05.2018, ora 8,00 pentru una 

din cele două date planificate pentru fiecare examen. Opţiunea se exprimă în formă electronică, 

utilizând aplicaţia de evidenţă a studenţilor. (http://law.ubbcluj.ro/privarea/index.php)  

Neexprimarea în termen a opţiunii atrage imposibilitatea prezentării la examen în sesiunea 

respectivă. Neplata tranşelor scadente şi a penalităţilor de întârziere aferente până la data de 

24.05.2018 atrage pierderea dreptului studentului de a se prezenta la examenele din sesiunea 

respectivă.  

Orice probleme legate de taxe, note sau alte probleme tehnice vor fi sesizate la secretariat până la 

data de 25.05.2018, ora 12. Acest tip de reclamaţii nu se vor lua în considerare după această dată şi 

nu pot fi invocate ca motiv pentru neefectuarea opţiunii pentru una din datele de examinare. 

 


