
UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI 

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI DREPT 

FORMULAR  

PROGRAMAREA EVALUĂRILOR FINALE 

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI DREPT 

PROGRAMUL DE STUDII DREPT 

Anul de studii I IF – GRUPA 1 

Programarea evaluărilor finale în sesiunea de iarnă, anul universitar 2020-2021 

Nr.  

crt. 

Denumire disciplină GRUPA Cadru didactic titular 

1   

COLOCVII/VERIFICĂRI (se programează în ultimile două săptămâni ale semestrului) 

1.  Limba engleză 20.01 – ora 14,00 MINCĂ N.  

2.  Limba franceză    

3.  Intorducere în economie 25.01 – ora 18,00 BOȚA F.  

4.  Organizarea profesiilor 

juridice 

18.01 – ora 18,00 MITROFAN F.  

5.  Educație fizică 27.01 – ora 16,00 NAIBA G.  

EXAMENE (se programează în sesiune)  01.02 – 21.02.2021 

6.  Teoria generală a dreptului 01.02 – ora 8,00 BOGHIRNEA I.  

7.  Drept constitutional și 

instituții politice 1 

16.02 – ora 13,00 ANDREESCU M.  

8.  Drept civil. Teoria generală 09.02 – ora 16,00 DUMINICĂ R.  

9.  Istoria statului și dreptului 

românesc 

04.02 – ora 8,00 IANCU D.  

 
DATA:......................................... 

VERIFICAT, 
Îndrumător de an 

Numele și prenumele.................................................................... Semnătura........................................ 
NOTĂ: 
La planificarea susținerii evaluărilor finale se vor respecta, în mod obligatoriu, următoarele reguli: 

a) evaluările finale pentru examene și colocvii se programează pe grupe de studii; 
b) nu se admite planificarea simultană a aceleiași evaluări finale la două sau mai multe grupe; 

c) între evaluările finale ale fiecărei grupe de studii trebuie să existe o perioadă liberă de cel puțin două zile (exceptând zilele în care se desfășoară 

evaluarea finală); 

d) planificarea examenelor trebuie să acopere ăntreaga perioadă a sesiunii; 

e) evaluările finale se desfășoară între orele 8,00-20,00, în funcție de spațiul disponibil. 

f) Nerespectarea acestor reguli conduce la anularea plainificării evaluărilor finale și refacerea acesteia de către decanat, cu consultarea îndrumătorului de an. 

  



UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI 

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI DREPT 

FORMULAR  

PROGRAMAREA EVALUĂRILOR FINALE 

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI DREPT 

PROGRAMUL DE STUDII DREPT 

Anul de studii I IF – GRUPA 2 

Programarea evaluărilor finale în sesiunea de iarnă, anul universitar 2020-2021 

Nr.  

crt. 

Denumire disciplină GRUPA Cadru didactic titular 

2   

COLOCVII/VERIFICĂRI (se programează în ultimile două săptămâni ale semestrului) 

10.  Limba engleză 20.01 – ora 8,00 MINCĂ N.  

11.  Limba franceză    

12.  Intorducere în economie 25.01 – ora 12,00 BOȚA F.  

13.  Organizarea profesiilor 

juridice 

18.01 – ora 18,00 MITROFAN F.  

14.  Educație fizică 20.01 – ora 14,00 NAIBA G.  

EXAMENE (se programează în sesiune)  01.02 – 21.02.2021 

15.  Teoria generală a dreptului 01.02 – ora 10,00 BOGHIRNEA I.  

16.  Drept constitutional și 

instituții politice 1 

15.02 – ora 12,00 ANDREESCU M.  

17.  Drept civil. Teoria generală 09.02 – ora 16,00 DUMINICĂ R.  

18.  Istoria statului și dreptului 

românesc 

04.02 – ora 12,00 IANCU D.  

 
DATA:......................................... 

VERIFICAT, 
Îndrumător de an 

Numele și prenumele.................................................................... Semnătura........................................ 
NOTĂ: 
La planificarea susținerii evaluărilor finale se vor respecta, în mod obligatoriu, următoarele reguli: 

a) evaluările finale pentru examene și colocvii se programează pe grupe de studii; 
b) nu se admite planificarea simultană a aceleiași evaluări finale la două sau mai multe grupe; 

c) între evaluările finale ale fiecărei grupe de studii trebuie să existe o perioadă liberă de cel puțin două zile (exceptând zilele în care se desfășoară 

evaluarea finală); 

d) planificarea examenelor trebuie să acopere ăntreaga perioadă a sesiunii; 

e) evaluările finale se desfășoară între orele 8,00-20,00, în funcție de spațiul disponibil. 

f) Nerespectarea acestor reguli conduce la anularea plainificării evaluărilor finale și refacerea acesteia de către decanat, cu consultarea îndrumătorului de an. 

  



UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI 

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI DREPT 

FORMULAR  

PROGRAMAREA EVALUĂRILOR FINALE 
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Programarea evaluărilor finale în sesiunea de iarnă, anul universitar 2020-2021 

Nr.  

crt. 

Denumire disciplină GRUPA Cadru didactic titular 

3   

COLOCVII/VERIFICĂRI (se programează în ultimile două săptămâni ale semestrului) 

19.  Limba engleză 20.01 – ora 16,00 MINCĂ N.  

20.  Limba franceză    

21.  Intorducere în economie 25.01 – ora 14,00 BOȚA F.  

22.  Organizarea profesiilor 

juridice 

18.01 – ora 16,00 MITROFAN F.  

23.  Educație fizică 26.01 – ora 14,00 NAIBA G.  

EXAMENE (se programează în sesiune)  01.02 – 21.02.2021 

24.  Teoria generală a dreptului 01.02 – ora 12,00 BOGHIRNEA I.  

25.  Drept constitutional și 

instituții politice 1 

09.02 – ora 13,00 ANDREESCU M.  

26.  Drept civil. Teoria generală 15.02 – ora 16,00 DUMINICĂ R.  

27.  Istoria statului și dreptului 

românesc 

04.02 – ora 10,00 IANCU D.  

 
DATA:......................................... 

VERIFICAT, 
Îndrumător de an 

Numele și prenumele.................................................................... Semnătura........................................ 
NOTĂ: 
La planificarea susținerii evaluărilor finale se vor respecta, în mod obligatoriu, următoarele reguli: 

a) evaluările finale pentru examene și colocvii se programează pe grupe de studii; 
b) nu se admite planificarea simultană a aceleiași evaluări finale la două sau mai multe grupe; 

c) între evaluările finale ale fiecărei grupe de studii trebuie să existe o perioadă liberă de cel puțin două zile (exceptând zilele în care se desfășoară 

evaluarea finală); 

d) planificarea examenelor trebuie să acopere ăntreaga perioadă a sesiunii; 

e) evaluările finale se desfășoară între orele 8,00-20,00, în funcție de spațiul disponibil. 

f) Nerespectarea acestor reguli conduce la anularea plainificării evaluărilor finale și refacerea acesteia de către decanat, cu consultarea îndrumătorului de an. 

 

 

  



UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI 

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI DREPT 

FORMULAR  

PROGRAMAREA EVALUĂRILOR FINALE 

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI DREPT 

PROGRAMUL DE STUDII DREPT 

Anul de studii I IF – GRUPA 4 

Programarea evaluărilor finale în sesiunea de iarnă, anul universitar 2020-2021 

Nr.  

crt. 

Denumire disciplină GRUPA Cadru didactic titular 

   

COLOCVII/VERIFICĂRI (se programează în ultimile două săptămâni ale semestrului) 

28.  Limba engleză 20.01 – ora 8,00 MINCĂ N.  

29.  Limba franceză 21.01 – ora 12,00 ICONARU A.  

30.  Intorducere în economie 25.01 – ora 14,00 BOȚA F.  

31.  Organizarea profesiilor 

juridice 

18.01 – ora 16,00 MITROFAN F.  

32.  Educație fizică 20.01 – ora 16,00 NAIBA G.  

EXAMENE (se programează în sesiune)  01.02 – 21.02.2021 

33.  Teoria generală a dreptului 01.02 – ora 14,00 BOGHIRNEA I.  

34.  Drept constitutional și 

instituții politice 1 

10.02 – ora 13,00 ANDREESCU M.  

35.  Drept civil. Teoria generală 15.02 – ora 16,00 DUMINICĂ R.  

36.  Istoria statului și dreptului 

românesc 

04.02 – ora 12,00 IANCU D.  

 
DATA:......................................... 

VERIFICAT, 
Îndrumător de an 

Numele și prenumele.................................................................... Semnătura........................................ 
NOTĂ: 
La planificarea susținerii evaluărilor finale se vor respecta, în mod obligatoriu, următoarele reguli: 

a) evaluările finale pentru examene și colocvii se programează pe grupe de studii; 
b) nu se admite planificarea simultană a aceleiași evaluări finale la două sau mai multe grupe; 

c) între evaluările finale ale fiecărei grupe de studii trebuie să existe o perioadă liberă de cel puțin două zile (exceptând zilele în care se desfășoară 

evaluarea finală); 

d) planificarea examenelor trebuie să acopere ăntreaga perioadă a sesiunii; 

e) evaluările finale se desfășoară între orele 8,00-20,00, în funcție de spațiul disponibil. 

f) Nerespectarea acestor reguli conduce la anularea plainificării evaluărilor finale și refacerea acesteia de către decanat, cu consultarea îndrumătorului de an. 

 

 


