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PROGRAMAREA EXAMENELOR ÎN SESIUNEA DE IARNĂ  
Perioadă sesiune : 20 ianuarie - 09 februarie 2020 

Perioada Presesiune: 13 – 19 ianuarie 2020 

 
Disciplina Data Ora Sălile 

D. civil. Drepturi reale 
Conf. dr. Marius Harosa 

29.01.2020 10 1,2,3,103,109 
08.02.2020 9 1,2,3,103,109 

Drept administrativ II 

Conf.dr. Ovidiu Podaru 

25.01.2020 8 2,3,103,109 
04.02.2020 9 1,2,3,103,109 

D.penal. P. generală I 
Lect.dr. Daniel Niţu 

21.01.2020 8,00 109 
02.02.2020 8,00 109 

D. tehnolog. informaţiilor şi 
comunicaţiilor 
Prof.dr. Ioana Vasiu 

18.01.2020 16 3 (P6) 
20.01.2020 12 3 (P6) 

Scriere juridică 
Asist.dr. Marius Floare 

17.01.2020 11 3 (P6) 

01.02.2020 12 103 

Psihologie juridică 
Conf.dr. Ioan Buş 

21.01.2020 16 107 
24.01.2020 16 107 

Practica 2  
Lector dr. Sergiu Golub 

15.02.2020 - Portal ID 
Dosarele de practică se 

încarcă pe pagina 
disciplinei, respectând 

precizările,  până cel târziu 
la data programată 

 
Pentru examenele opționale cu dată de examen în presesiune, programarea pe pagina 

personală se face până în data de 12.01.2020, ora 8,00. Opţiunea se exprimă în formă 

electronică, utilizând aplicaţia de evidenţă a studenţilor. 

(http://law.ubbcluj.ro/privarea/index.php). 

 

Pentru sesiunea de iarnă, studenţii trebuie să opteze până în data de 19.01.2020, 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 

16.01.2020 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 17.01.2020, 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. 

 

 


