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 Conform Hotărârii Biroului Consiliului Facultăţii de Drept din data de 28 

iulie 2016, studenţii aflaţi în situaţie de repetenţie determinată de neacumularea 

numărului de credite necesar pentru promovarea în anul superior sau de 

nepromovarea examenelor din anii I sau II, pot susţine reexaminări la 

maximum 5 discipline, în perioada 7-14 septembrie 2016.  

 

  Au dreptul să susţină examene în această sesiune de reexaminări: 

- studenţii anului I care nu au acumulat 30 de credite; 

- studenţii anului II care au cel mult 5 restanţe din anul I; 

- studenţii anului II care nu au acumulat 30 de credite aferente anului II (dar au 

60 de credite din anul I); 

- studenţii anului III (numai pentru specializarea Drept) care au cel mult 5 

restanţe din anul II; 

- studenţii anului III (numai pentru specializarea Drept) care nu au acumulat 30 

de credite aferente anului III (dar au 120 de credite din anii I şi II). 

 

Vor putea susţine examene în această perioadă numai studenţii care 

prin promovarea a maximum 5 examene acumulează numărul necesar de 

credite. 

 

Studenţii vor depune cereri la secretariatul facultăţii în perioada 5 - 6 

septembrie 2016, (termen limită marţi, 6 septembrie 2016, ora 14
00

), cu 

menţionarea examenelor necesare pentru a promova,  pe care doresc să le 

susţină. 

Cererile vor fi însoţite de dovada plăţii taxei de reexaminare în cuantum 

de 100 lei pentru fiecare examen. 

 

Marţi, 6 septembrie 2016, până la ora 16
00

, secretariatul va afişa 

situaţia studenţilor care pot participa la sesiunea de reexaminare şi programarea 

examenelor. 

 

În cazul în care două sau mai multe examene se suprapun în acelaşi 

interval orar, studentul aflat în această situaţie va înştiinţa prin cerere scrisă 

secretariatul facultăţii, iar examenul va fi reprogramat, de regulă în aceeaşi zi, 

după consultarea cadrului didactic examinator.   

 

 


