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Nr. 

Crt 
Disciplina Data Ora Grupa Obs 

1 Informatică juridică 
Luni 

29.06.2020 
9,00 101-112 

Aplicaţia Zoom 

Studenţii vor primi o temă 

pentru rezolvare şi o vor 

trimite rezolvată până la ora 

16,00 în data de 20.06.2020  

pe adresele de mail 

luminita1utm@gmail.com 

 sau v_pau@utm.ro 

2 

Drept constituţional. Teoria 

generală Luni 

29.06.2020 

10,00 - 11,00 

101-112 

Studenţii vor primi pe 

Whatsapp/ email:  testul pentru 

examen, lămuriri suplimentare 

pe mailul: 
nistoriulia@ymail.com 

Drept constitutional. Instituţii 

politice 
11,00 - 12,00 

3 Etică și integritate academica 
Marţi 

30.06.2020 
referat 101-112 

Studenţii vor transmite un 

referat în perioada 30.06 - 

04.07.2020, tema referatului 

la alegere din bibliografia 

care a fost transmisă 

studenţilor. Referatul  se 

transmite pe adresa de mail: 

mihailserban.utm@yahoo.com 

4 

Drept civil. Teoria generală 

Miercuri  

1.07.2020 

10,00 - 10,25 107-112 

Studenţii vor primi testul grilă la 

ora 10,00 pe grupurile constituite 

de doamna profesor Violeta Slavu  

şi vor trimite rezolvarea testului 

la ora 10,25 pe adresa de mail: 

violeta.slavu@prof.utm.ro 

Drept civil. Persoanele 11,00 - 11,25 107-112 

Studenţii vor primi testul grilă la 

ora 10,00 pe grupurile constituite 

de doamna profesor Violeta Slavu  

şi vor trimite rezolvarea testului 

la ora 10,25 pe adresa de mail: 

violeta.slavu@prof.utm.ro 

5 Retorica 
Miercuri  

1.07.2020 
12,00 101-112 

Studenţii vor primi o tema pentru 

referat pe grupul anului şi vor 

transmite referatul pe mail: 

danamb10@yahoo.com până 

marţi 16.06.2020 ora 12,00 

6 

Drept civil. Teoria generală 

Joi 

2.07.2020 

16,00-16,45 

101-106 

Studenţii vor primi testul grilă 

la ora 16,00 pe grupul de 

Whatsapp creat special pentru 

seria I  (Drrept utm-civil) şi 

vor trimite rezolvarea testului 

la ora 16,45 pe adresa de 

mail: 

carmen.todica@prof.utm.ro 

Drept civil. Persoanele 17,00-17,45 

Studenţii vor primi testul grilă 

la ora 17,00 pe grupul de 

Whatsapp creat special pentru 

seria I  (Drrept utm-civil) şi 

vor trimite rezolvarea testului 

la ora 17,45 pe adresa de 

mail: 

carmen.todica@prof.utm.ro 

mailto:luminita1utm@gmail.com
mailto:violeta.slavu@prof.utm.ro
mailto:violeta.slavu@prof.utm.ro


7 Drept roman 
Joi 

2.07.2020 
10,00 101-112 

Studenţii vor primi o temă 

pentru rezolvare  pe 

02.07.2020 ora 10,00 şi o vor 

trimite rezolvată până pe 

4.07.2020 la ora 22,00   pe 

adresele de mail: 

alina.axente@prof.utm.ro 

8 Teoria generală a dreptului 
Joi 

2.07.2020 
12,00 101-112 

Studenţii vor primi 10 teme de 

referat din care vor alege una 

pe 2.07.2020 ora 12,00 şi  vor 

prezenta referatul la 

secretariat până pe 4.07.2020 

la ora 12,00    

9 
Engleză juridica 

 

Vineri 

3.07.2020 
10,00 101-112 

Studenţii vor primi pe 

Facebook un link către 

formularul cu tema de 

examen, rezolvarea  se 

transmite până pe 4.07.2020 

ora 23.45 

10 Istoria Statului și Dreptului 
Vineri 

3.07.2020 
10,00 101-112 

Aplicaţia Zoom 

Examen oral 

11 Drept administrativ(1) 
Vineri 

3.07.2020 
12,00 101-112 

Aplicaţia Zoom 

Examen oral 

12 Psihologie judiciară 
Vineri 

3.07.2020 
14,00 101-112 

Aplicaţia Zoom 

Examen oral 

13 
Franceză juridica 

 

Vineri 

3.07.2020 
10,00 101-112 

Aplicaţia Zoom 

m_stefanica@yahoo.com 

14 

Filosofia dreptului 

 

Vineri 

3.07.2020 
10,00 101-112 

Studenţii vor primi tema  la ora 

10,00 pe grupurile constituite de 

doamna profesor Violeta Slavu  şi 

vor trimite rezolvarea temei la 

ora 12,00 pe adresa de mail: 

nicolae.culic@drept.unibuc.ro 

15 

Educaţie fizică 1 
Sâmbătă 

4.07.2020 
10,00 101-112 

Studenţii vor primi testele grilă la 

ora 10,00 pe grupurile constituite 

de doamna profesor Violeta Slavu  

şi vor trimite rezolvarea testului 

pe data de 5.07.2020  la ora 10,00 

pe adresa de mail: 

adrianurichianu@yahoo.com 

Educaţie fizică 2 

16 Logica juridica 
Sâmbătă 

4.07.2020 
Referat 101-112 

Studenţii vor transmite un 

referat, cu o temă la alegere 

din bibliografia prezentată 

studenţilor la secretariat până 

pe 4.07.2020 la ora 12,00    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 


