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PROGRAMARE EXAMENE  

DREPT IF (ZI)  

ANUL I 

 

Disciplina Cadru didactic Data Ora de 

începe

re 

Durata Modalitate susţinere 

examen /  

platforma e-learning 

Drept constituţional 

şi instituţii politice II 

prof. D.C. Dănişor Gr.1-7 iunie 9,00  

 

- 

 

 

 

examen oral Zoom 

Gr.2- 8 iunie 9,00 
Gr.3-9 iunie 9,00 
Gr.4-10 iunie 9,00 
Gr.5-11 iunie 9,00 
Gr.6-12 iunie  9,00 

prof.G.Gîrleşteanu Gr.7-7 iunie 14,00  

- 

 

 

examen oral Zoom Gr.8- 8 iunie 14,00 
Gr.9-9 iunie 14,00 

conf. M. Nica Gr.10-7 iunie 9,00  

- 

 

 

examen oral Zoom Gr.11-8 iunie  9,00 
Gr.12-9 iunie 9,00 

Drept civil. 

Persoanele 

prof. S. Cercel S1- 18 iunie 11,00 30 min. test platforma Moodle 

a facultăţii S2- 18 iunie 11,00 
S3- 18 iunie 9,00 
S4- 18 iunie 9,00 

Drept administrativ I prof. A. Nicu S1- 23 iunie 11,00 40 min. test platforma Moodle 

a facultăţii S2- 23 iunie 11,00 
S3- 23 iunie 9,00 
S4- 23 iunie 9,00 

Filosofia dreptului lect. M. Ticu S1- 27 iunie 9,00  

30 min. 

 

test platforma Moodle 

a facultăţii 

S2- 27 iunie 9,00 
S3- 27 iunie 11,00 
S4-  27 iunie 11,00 

Economie lect. O. Stăiculescu S1- 14 iunie 11,00  

30 min. 

 

test platforma Moodle 

a facultăţii 

S2- 14 iunie 11,00 
S3- 14 iunie 9,00 
S4- 14 iunie 9,00 

Limba franceză II M. Lăpădat S1- 31 mai 9,00 30 min. test platforma Moodle 

a facultăţii S2- 31 mai 9,00 
S3- 31 mai 11,00 
S4- 31 mai 11,00 

Limba engleză II conf. S. Badea S1- 4 iunie 9,00  

20 min. 

 

test platforma Moodle 

a facultăţii 

S2- 4 iunie 9,00 
S3- 4 iunie 11,00 
S4- 4 iunie 11,00 

Limba spaniolă A. Lăzărescu 3 iunie 11,00 30 min. test platforma Moodle 

a facultăţii 

Educaţie fizică II
* 

lect. C. Stăncescu referat transmis pe e-mail până pe 4 iunie, ora 16.00 
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*
Examenul la disciplina Educaţie fizică II: 

- acordarea calificativului se va face prin evaluarea unui referat; 

- referatul (max. 8-10 exerciţii) va cuprinde următoarele: un complex de exerciţii pentru dezvoltarea 

musculaturii spatelui şi a membrelor inferioare; 

- referatul va fi  transmis pe e-mail la adresa: cameliastancescu2017@gmail.com 

 

 
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; 

- 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. 


