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       PROGRAMAREA EXAMENELOR 

                 DIN SESIUNEA - MAI – IUNIE  2021 

ANUL II ID 
Telefon secretară de an –   0746935293  Cristina Zerea   

Detalii privind modul de organizare și desfașurare al examenelor se vor regasi pe Platforma Microsoft 

Teams, la fiecare disciplină, afișarea realizându-se la Post. 

Detalii privind modul de organizare și desfasurare al examenelor de credite se vor regasi pe Platforma 

Microsoft Teams, la fiecare serie, afișarea realizându-se pe General la Post. Persoanele care au examene 

de credite restante la disciplinele din semestrul II din anii anteriori, vor participa la examene la data 

stabilita in orar pentru disciplinele respective conform anului de studiu din care face parte disciplina 

Nr. 

Crt 
Disciplina Data Ora Grupa  

1 Dreptul mediului 

Studenţii vor transmite un referat în 

data de  16.05.2021, temele pentru 

referat au fost transmise studenților de 

doamna profesor. Studenții vor alege 

tema pentru referat strict din tabelul de 

teme transmis de profesor.Referatul  se 

transmite pe adresa de mail: 

mihaela.paul@prof.utm.ro până la ora 

22,00 

Lector univ.dr.Mihaela 

Paul 

2 
Contencios administrativ   

 

Sâmbătă 

  22.05.2021 
11,00-12,00 21-24 Conf univ.dr.T.Chiuariu 

3 
Relații și organizații 

internaționale  -  

Studenţii vor primi   temele de referat, 

din care vor alege una şi  vor transmite 

referatul pe adresa de mail:  

beatrice.berna@prof.utm.ro până pe 

24.05.2021 la ora 14,00 

Conf.univ.dr.Mihail 

Niemesch  

 

4 
Drept civil.Teoria 

Generală a Obligațiilor- 

Duminică 

  30.05.2021 

10,00-11,00  

 

21-24 

 

Prof.univ.dr.Iosif.R.Urs 

Conf.univ.dr. Petruța 

Ispas   

5 
Drept penal. Parte 

generala(2) 

Sâmbătă 

5.06.2021 
11,00-11,30 21-24 

Conf.univ.dr.Andreea 

Simona Uzlău  

6 
Criminologie-  

 

Duminică 

  6.06.2021 
11,30-12,30 21-24 

Lector univ.dr.Bogdan 

Vîrjan 

7 
Drept internațional 

public - 

Sâmbătă 

12.06.2020 

11,00-12,00 

 

21-24 

 

Conf.univ.dr. Felicia 

Maxim- 

8 
Protecția internațională 

a drepturilor omului  

Studenţii vor transmite un referat în 

data de  13.06. 2021, temele pentru 

referat au fost transmise studenților de 

domnul profesor. Referatul  se transmite 

pe adresa de mail: 

beatrice.berna@prof.utm.ro până la ora 

24,00 

Prof.univ.dr.Nicolae 

Voiculescu  

Asist.univ.dr.Beatrice 

Berna 

 

 

 

 


