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AN I I.D., anul universitar 2020-2021 
PROGRAMAREA EXAMENELOR ÎN SESIUNEA DE IARNĂ  

Perioadă presesiune iarnă : 11.01.2021 – 17.01.2021 
Perioadă sesiune iarnă: 18.01.2021 – 07.02.2021 

Disciplina Data programare sesiune iarnă/modalitate examinare/ platforma Ora 
Teoria generală a dreptului * 

Lect.dr. Veronica Rebreanu 

23 ianuarie 2021 
Platforma G Suite for Education 

9 
 

Drept constituţional. Instituţii şi proceduri* 
Conf.dr. Radu Chiriţă 

26.01.2021, examen tip grilă 
Platforma G Suite for Education 

17 

Drept roman* 
Prof.dr. Mircea Bob 

30 ianuarie 2021, examen oral  
Platforma G Suite for Education 

8-12  
14-18 

Introducere în drept civil I* 
Asist.dr. Dorin Jorea 

03.02.2021, examen oral 
Platforma G Suite for Education 

8 

Limba engleză 1/1* 
Lector dr. Livia Bradea 

15.01.2021 
Portal ID 

16 

Limba franceză 1/1* 
Asist. Drd. Macaria Iulia 

23.01.2021, Platforma ZOOM, sala pr.lect. univ. Dr. Cosmuta Cosmin, 
parola de acces ortodox , link http://ot.ubbcluj.ro/ 

10 

Istoria dreptului românesc* 
Prof.dr. Ioana Vasiu 

17.01.2021 referat+evaluare pe parcurs 

Referatele se încarcă pe portalul ID la pagina disciplinei si se trimite pe 

email (ioana.vasiu@law.ubbcluj.ro) 

- 

Filosofia dreptului* 
Lector dr. Arthur Mihăilă 

20.01.2021, referat+evaluare pe parcurs 
Referatele se încarcă pe portalul ID la pagina disciplinei 

- 

Economie politică* 
Conf.dr. Octavian Jula 

14.01.2021, examen scris 

Platforma G Suite for Education 
18 

* Pentru a vedea perioada de desfășurare a fiecărui examen vă rugăm să consultați și documentul ”Programarea examenelor pe zile” 
 

Pentru sesiunea de iarnă, studenţii trebuie să opteze până în data de 17.01.2021, ora 8,00 a.m. pentru data planificată pentru fiecare examen, respectiv 

14.02.2021 ora 8 a.m. pentru restanțe.  

Pentru examenele la disciplinele opţionale susţinute în presesiune (11-17 ianuarie 2021) programarea se va face până în data de 10.01.2021, ora 8:00. 

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 14.01.2021 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 15.01.2021, 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. 


