
AN III I.D., anul universitar 2021-2022 
 

PROGRAMAREA EXAMENELOR ÎN SESIUNEA DE RESTANTE IARNĂ*  
Perioadă sesiune: 14 FEBRUARIE – 20 februarie 2022 

 
Disciplina Data Ora Sălile  

D.civil. Contracte 
speciale 
Lector dr. Jozsef 

Kocsis 

15.02.2022 12:00 1,2,3 Examen grila  

D.penal.P. specială 
I 
Lector dr. Doris 

Serban 

16.02.2022 
 

 

9:00 - Examenu grila eliminatoriu 

 

 

17-18.02.2022  122 Examen oral. Participarea la 

examenul oral e condiționată 

de promovarea testului grilă 

eliminatoriu. 

D. procesual penal 
I 
Asist.dr. Lucian 

Criste 

18.02.2022 
 
 

9:00 
 
 

1,2,3 Examenu grila eliminatoriu 

 

 

18.02.2022 15:00 105 Examen oral.Participarea la 

examenul oral e condiționată 

de promovarea testului grilă 

eliminatoriu. 

Dreptul familiei 
Prof.dr. Emese 

Florian 

14.02.2022 9:00 3 Examen scris  

Drept canonic 
Conf. dr. Marius 

Harosa 

15.02.2022 - - Referatul se incarca pe Ms 

Teams si trebuie trimis si pe 

adresa de email -

marius.harosa@law.ubbcluj.
ro 

Contencios fiscal  
Lector dr. Cosmin 

Costaş 

15.02.2022 - - Referat 

Data este doar pentru 

programare. Referatul trebuie 

trimis pe adresa de email 

cosmin.costas@law.ubbcluj.r
o până la data stabilită de către 

titularul de curs. 

Dreptul sportului 
Lector dr. Septimiu 

Puţ 

15.02.2022 18:00 - Referat 

Referatul se incarca pe Ms 

Teams si trebuie trimis si pe 

adresa de email –

septimiu.put@law.ubbcluj.ro 

Practica 3 
Lector dr. Sergiu 

Golub 

16.02.2022 - - Referat 

se incarca pe MsTeams 

 



*ATENTIE!! Studentii se pot prezenta în sesiunea de restanțe în februarie SAU în 

septembrie!! 

 

Pentru sesiunea de restante iarnă, studenţii trebuie să opteze până în data de 13.02.2019, ora 
8,00 pentru data planificata 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 

10.02.2022 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 11.02.2022, 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. 

  

 


