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Specializările:   DREPT învățământ cu frecvență 
DREPT învățământ  cu frecvență redusă 
 

Proba scrisă de evaluare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate constă într-un test 
tip grilă care cuprinde 100 de grile, din Tematica examenului de licenţă, fiecare grilă având 3 
variante de răspuns din care una singură este corectă; durata testului este de 3 ore; testul se 
va completa numai cu pix de culoare neagră. 
 
 

Specializările:   ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ - Craiova 
 ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ - Drobeta Turnu Severin 
 
Proba scrisă de evaluare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate constă într-un test 
tip grilă care cuprinde 75 de grile, din Tematica examenului de licenţă, fiecare grilă având 3 
variante de răspuns din care una singură este corectă; durata testului este de 3 ore; testul se 
va completa numai cu pix de culoare neagră. 
 
 
Susţinerea probei scrise: luni, 4 iulie 2022, ora 1600, pentru toate specializările. 
 
Afişarea rezultatelor probei scrise: marţi, 5 iulie 2022. 
  
 
REGULI PRIVIND SUSTINEREA PROBEI SCRISE: 
- repartizarea pe săli se va afişa vineri, 1 iulie 2022, la avizierele facultăţii şi pe pagina de 
internet a facultăţii (http://drept.ucv.ro); 
- intrarea în sală se va face între orele 15.00 - 15.30; 
- la intrarea în sala de examen, absolvenții vor avea asupra lor NUMAI cartea de identitate și 
pixul; 
- este interzisă intrarea în clădirea facultății cu telefoane mobile, aparatură electronică, coli, cărţi, 
cursuri, genți, mape, portofele sau orice alte obiecte; 
- simpla deținere a obiectelor menționate atrage eliminarea din examen; 
- nu sunt asigurate condiții de depozitare pe perioada examenului. 
 
 
Susţinerea lucrării de licenţă: miercuri, 6 iulie 2022, începând cu ora 1200; 
- repartizarea pe săli se va afişa marţi, 5 iulie 2022, la avizierele facultăţii şi pe pagina de internet 
a facultăţii (http://drept.ucv.ro). 
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