
AN II I.D., anul universitar 2019-2020 
 

PROGRAMAREA EXAMENELOR ÎN SESIUNEA DE VARĂ  
Perioadă sesiune : 08 iunie – 28 iunie 2020 

Presiune: 01.06- 07.06.2020 
Disciplina Data Ora Modalitatea de 

examinare 
Dreptul finanțelor publice* 
Conf.dr. Cosmin Costaș 

14.06.2020, 

Comisia 1 

8 Oral 

platforma 

law.ubbcluj.ro 

Drept civil. Obligații* 
Prof.dr. Ionuț Popa 

Asist.dr. Adrian Tamba 

09.06.2020 10 Oral 

Portal ID 

Rezervă 
26.06.2020 

 

Drept penal.Partea generală II 
Lect.dr. Daniel Nițu 

27.06.2020 16 Scris, grile,  

platforma 

law.ubbcluj.ro Rezervă 
27.06.2020 

18 

Drept constituțional.Libertăți 
publice 
Conf.dr. Radu Chiriță 

Asist.drd. Cristina Tomuleț 

20.06.2020 11 Oral,  

portal ID 

Rezervă 
- 

 

Criminologie* 
Conf.dr. Sergiu Bogdan 

04.06.2020 17 Scris,  

platforma 

law.ubbcluj.ro Rezervă 
- 

 

Drept contravențional* 
Conf.dr. Ovidiu Podaru 

01.06.2020 8,30 Scris,  

platforma 

law.ubbcluj.ro Rezervă 
01.06.2020 

18 

Dreptul mediului* 
Lect.dr. Veronica Rebreanu 

05.06.2020 17 Oral, prezentare 

proiecte 

Portal ID Rezervă 
21.06.2020 

 

Publicitate imobiliară* 
Lect.dr. Mihai David 

05.06.2020 13 Scris/Oral, 

 platforma 

law.ubbcluj.ro 12.06.2020 14 

 

Pentru  a se prezenta la examenele disciplinelor opţionale și obligatorii  în sesiune, 

studenţii trebuie să se programeze pe pagina personală până cel târziu duminică, 31 mai 

2020, ora 8,00. Neprogramarea atrage imposibilitatea prezentării la examene. 
Opţiunea se exprimă în formă electronică, utilizând aplicaţia de evidenţă a studenţilor. 

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

 



*Studenții se vor programa la datele postate în tabele dar examenul se va desfășura conform 

regulilor stabilite de fiecare cadru didactic (vor ține cont de indicațiile titularului de curs 

pentru ordinea intrării în examen, programarea într-o anumită ordine, în mai multe zile etc. și 

anunțurile postate pe portalul ID la pagina disciplinei). 

  

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

respectivă. Neplata tranşelor scadente aferente până la data de 28.05.2020 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 29.05.2020, 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. 

 

 

Pentru data de rezervă studentul trebuie să trimită spre secretariatul ID o cerere prin e-
mail, cerere motivată pentru imposibilitatea participării la examen în data programată. 
 


