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PROGRAMĂRI REEXAMINĂRI
DREPT ANUL III IFR (FRECVENȚĂ REDUSĂ) 

ANUL III RESTAN E IFRȚ
Disciplina Cadru didactic Data Ora de

începere
Durata Modalitate susţinere 

examen /
platforma e-learning

Dreptul Uniunii 
Europene I

prof. B. Predescu 22 septembrie 15.00 20 min. test platforma Moodle a
facultăţii

Drept civil. Contracte 
speciale

conf. M. Istrătoaie 23 septembrie 15.00 60 min. test platforma Moodle a
facultăţii

Drept penal special II lect. C. 
Voiculescu

24 septembrie 15.00 45 min test platforma Moodle a
facultăţii

Dreptul societăților prof. L. Săuleanu 24 septembrie 17.00 60 min. test platforma Moodle a
facultăţii

ANUL II RESTAN E IFRȚ

Disciplina Cadru didactic Data Ora de
începere

Durata Modalitate susţinere 
examen /
platforma e-learning

Drept civil. Teoria 
generală a obligațiilor

prof. P. Drăghici 21 septembrie 17.00 30 min. test platforma Moodle a 
facultăţii

Drept administrativ II lect. R. Voinea 23 septembrie 17.00 30 min. test platforma Moodle a 
facultăţii

Drept internațional 
public

conf. A. Bogdan 24 septembrie 11.00 - examen oral Zoom

Drept penal general I prof. S. Răduleţu 25 septembrie 17.00 50 min. test platforma Moodle a 
facultăţii

Drept penal general II prof. S. Răduleţu 25 septembrie 19.00 50 min. test platforma Moodle a 
facultăţii

ANUL I RESTAN EȚ

Disciplina Cadru didactic Data Ora de
începere

Durata Modalitate susţinere 
examen /
platforma e-learning

- - - - - -

Notă:
Susţinerea examenului pe platforma e-learning Moodle a facultăţii:
-  accesul  se  face  direct  la  adresa  https://fdss.ucv.ro/cursuri/2020/  (numele  de  utilizator-CNP;  parola-
primită de la secretariat sau la admitere);
- se recomandă conectarea la platformă cu 5-10 min înainte de ora programată, pentru a nu se pierde din
timpul destinat completării testului;
- testul devine disponibil automat la data și ora stabilite;
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-  studenții  trebuie  să  deschidă  testul  la  momentul  începerii  acestuia  (este  posibilă  deschiderea  cu
întarziere doar în intervalul de timp indicat pentru fiecare disciplină; timpul de lucru se micșorează cu
timpul întârzierii);
- testul va fi disponibil (deschis) pe platformă în intervalul de timp anunțat;
- pentru completarea testului (răspuns la întrebări) studenții vor avea la dispoziție timpul indicat la fiecare
disciplină;
- după expirarea duratei examenului, testul se va închide automat.


