
AN II I.D., anul universitar 2022-2023 
 

PROGRAMAREA EXAMENELOR ÎN SESIUNEA DE RESTANTE IARNĂ*  
Perioadă sesiune: 20 februarie – 26 februarie 2022 

 
Disciplina Data Ora Sălile 

D. civil. Drepturi reale 
Lector dr. Adrian Tamba 

20.02.2023 12 109 

Drept administrativ II 
Conf.dr. Ovidiu Podaru 

23.02.2023 14 1(A.Ionașcu), 2 (T.Pop) 

D.penal. P. generală I 
Lect.dr. Ioana Curt 

21.02.2023 17 P6 

Introducere in dreptul 
comparat 
Lector dr. Diana Botau 

20.02.2023 14 Referatul se incarca pe 
MsTeams 

Scriere juridică 
Lector.dr. Marius Floare 

24.02.2023 12 109 

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

22.02.2023 16 1 (A.Ionașcu) 

Psihologie juridică 
Dr. Groza-Culda Gabriela 

26.02.2023 13 Referatul se incarca pe 
MsTeams 

Practica 2  
Lector dr. Sergiu Golub 

25.02.2023 18 Referatul 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 17.02.2023, ora 
11:59 a.m. pentru data planificată pentru fiecare examen. Opţiunea se exprimă în formă 
electronică, utilizând formularul de la urmatorul link:.  
 

https://forms.gle/Vg9bCUALQ4X2Y7yo7 
 
În acest formular vă rugăm să alegeți data de examen la care participați în sesiunea de restanțe 
iarnă sau să alegeți varianta de a nu dori să participați la această sesiune de restanțe iarnă. 
Formularul se va închide în data de 17.02.2023 ora 11:59 (a.m.)  
Programarea la un examen în sesiunea de restanțe iarnă vă consumă al 2-lea drept de 
prezentare la examenul respectiv în acest an universitar (2022-2023) și nu mai aveți 
dreptul să vă prezentați în sesiunea de restanțe toamnă. 
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 16.02.2023 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 17.02.2023, 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. 


