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PROGRAMARE EXAMENE STUDENŢI ANUL IV FR 

 

 

RESTANŢE (CREDITE) DIN ANUL III 

 

Disciplina Cadru didactic Data Ora de 

începere 

Durata Modalitate susţinere 

examen /  

platforma e-learning 

Drept civil. Dinamica 

obligațiilor 

prof. P. Drăghici 

 

17 iunie 16,00 30 min. 

 

test platforma Moodle 

a facultăţii 

Drept penal special I lect. C. Voiculescu 14 iunie 19,00 45 min. 

 

 

test platforma Moodle 

a facultăţii 

Drept procesual penal I lect. E. Oancea 15 iunie 16,00 30 min. test platforma Moodle 

a facultăţii 

Drept comercial conf. L. Stuparu 15 iunie 17,00 30 min. 

 

test platforma Moodle 

a facultăţii 

Dreptul muncii conf. R. Radu 15 iunie 19,00 40 min. test platforma Moodle 

a facultăţii 

Dreptul Uniunii 

Europene I 

prof. B. Predescu 17 iunie 16,00 - examen oral pe Google 

Meet – platforma Google 

ClassRoom 

Practica de  

specialitate I*
 

lect. C. Voiculescu referat încărcat pe platforma Moodle a facultăţii până pe 15 

iunie 2021, ora 20.00 

Drept civil. Contracte 

speciale 

conf. M. Istrătoaie 16 iunie 16,00 60 min. 

 

test platforma Moodle 

a facultăţii 

Drept penal special II lect. C. Voiculescu 14 iunie 17,00 45 min. 

 

test platforma Moodle 

a facultăţii 

Drept procesual penal 

II 

lect. V. Ileana Niţă 

 

16 iunie 17,00 30 min. test platforma Moodle 

a facultăţii 

Dreptul Uniunii 

Europene II 

prof. A. Duşcă 16 iunie 18,00 42 min. 

 

test platforma Moodle 

a facultăţii 

Dreptul societăților prof. L. Săuleanu 16 iunie 19,00 45 min. test platforma Moodle 

a facultăţii 

Dreptul proprietății 

intelectuale 

G. Olteanu 

D. Scarlat 

17 iunie 17,00 45 min. 

min. 

test platforma Moodle 

a facultăţii 

Informatică juridică conf. D. Gărăiman 15 iunie 18,00 45 min test platforma Moodle 

a facultăţii 

Practica de  

specialitate II*
 

lect. C. Voiculescu referat încărcat pe platforma Moodle a facultăţii până pe 15 

iunie 2021, ora 20.00 
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RESTANŢE DIN ANUL IV 

 

Disciplina Cadru didactic  Data Ora de 

începe

re 

Durata Modalitate susţinere 

examen /  

platforma e-

learning 

Drept procesual civil I prof. D. Ghiţă 

asist. R. Paul 

FR 14 iunie 16,00 30 min. 

 

test platforma 

Moodle a facultăţii 

Dreptul transporturilor conf. C. Stanciu 

 

FR 19 iunie 14,00 30 min. 

 

test platforma 

Moodle a facultăţii 

Drept internațional 

privat 

prof. B. Predescu 

 

FR 18 iunie 16,00 - examen oral pe 

Google Meet – 

platforma Google 

ClassRoom 

Drept civil. Succesiuni prof. I. Turculeanu 

 

FR 18 iunie 17,00 60 min. 

 

test platforma 

Moodle a facultăţii 

Criminalistică lect. C. Ionescu 

 

FR 18 iunie 18,00 30 min. 

 

test platforma 

Moodle a facultăţii 

Dreptul consumului lect. A. Calotă 

 

FR 18 iunie 19,00 20 min. 

 

test platforma 

Moodle a facultăţii 

Practica de specialitate I
* 

prof. D. Ghiţă 

asist. R. Paul 

FR referat încărcat pe platforma Moodle a facultăţii până 

pe 15 iunie 2021, ora 20.00 

Drept procesual civil II prof. D. Ghiţă 

asist. R. Paul 

FR 14 iunie 18,00 30 min. 

 

test platforma 

Moodle a facultăţii 

Libertăți fundamentale prof. S. Răduleţu 

 

FR 19  iunie 15,00 60 min. 

 

test platforma 

Moodle a facultăţii 

Dreptul comerțului 

internațional 

prof. Şt. Scurtu 

asist. C. Bobaşu 

FR 19 iunie 16,00 20 min. test platforma 

Moodle a facultăţii 

Relaţii şi organizaţii 

internaţionale 

lect. L. Călin  

 

FR 17 iunie 19,00 30 min. 

 

test platforma 

Moodle a facultăţii 

Dreptul construcțiilor și 

urbanism 

lect. R. Bischin FR 19 iunie 17,00 20 min. 

 

test platforma 

Moodle a facultăţii 

Publicitate imobiliară lect. M. Diaconu FR 19 iunie 13,00 40 min. 

 

test platforma 

Moodle a facultăţii 

Practica de specialitate II
* 

prof. D. Ghiţă 

asist. R. Paul 

FR referat încărcat pe platforma Moodle a facultăţii până 

pe 15 iunie 2021, ora 20.00 
 

RESTANŢE (CREDITE) DIN ANUL II 
 

Drept penal general II conf. M. Dănişor FR 14 iunie  9.00 50 min. test platforma 

Moodle a facultăţii 
 

* 
Examenul la disciplina Practica de specialitate:  

- acordarea calificativului se va face prin evaluarea unui referat cuprinzând un studiu de caz; 

- referatul (max. 2-3 pagini) va cuprinde, sintetic, următoarele: prezentarea situaţiei de fapt care a generat 

litigiul, prezentarea problemei/problemelor de drept şi a dispoziţiilor legale aplicabile, prezentarea 

doctrinei, soluţia instanţei, aprecieri şi concluzii personale; 

- referatul va fi încărcat pe platforma facultăţii la disciplina Practica de specialitate, tema REFERAT,  

lucrarea Inserare lucrare (se adauga fişierul şi se salvează). 
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Notă: 

În cazul susţinerii 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. 


