
Anexa nr. 1 

 
PLANIFICAREA COLOCVIILOR 

curs cu frecvenţă / anul universitar 2019 – 2020 

 

Anul I - ORDINE PUBLICA - Seria 2019– 2022 

 

Luni – 15.06.2020 

Instructia tragerii – test grilă pe platformă, ora 9.00, gr. 106-109, 116  

Instructia tragerii – test grilă pe platformă, ora 11.00, gr. 110 -114   

Instructia tragerii – test grilă pe platformă, ora 13.00, gr. 115, 117-121   

Instructia tragerii – test grilă pe platformă, ora 15.00, gr. 122   

Marti -  16.06.2020 

Drept administrativ – testare grilă pe platformă, ora 9.00, gr. 106-109, 116  

Drept administrativ – testare grilă pe platformă, ora 11.00, gr. 110 -114  

Drept administrativ – testare grilă pe platformă,, ora 13.00, gr. 115,  117-121  

Drept administrativ – testare grilă pe platformă ora 15.00, gr. 122  

Miercuri  - 17 .06.2020 

Educație fizică  - ora 9 – gr. 106 

ora 11 – gr. 107 

ora 13 – gr. 108 

ora15 – gr. 109     

Joi   -  18.06.2020 

Educație fizică  - ora 9 – gr. 110 

ora 11 – gr. 111 

  

             Vineri -  19.06.2020 

Protectia informațiilor clasificate – portofoliu pe platformă, gr. 106 - 116 

     Sambătă -  20.06.2020 

Etică și integritate – portofoliu pe platformă, gr. 106-122 

     Luni – 22.06.2020 

Educație fizică  - ora  9 – gr.114 

ora 11 – gr. 115 

ora 13 – gr. 116 

ora 15 – gr. 117 

Marti -  23.06.2020 

Educație fizică  - ora 9 – gr. 118 

ora 11 – gr.119 

ora 13 – gr.120 

Joi   -  25.06.2020 

Limbă Străină– portofoliu pe platformă, gr. 106 - 122 

Vineri -  26.06.2020 

Educație fizică  - ora 9– gr. 121 

  – ora 11- gr.122 

- ora 13 – gr. 113 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anul II - ORDINE PUBLICA - Seria 2018– 2021 

 

Luni – 15.06.2020 

Admisia străinilor in Romania – gr. 221,  proiect pe platformă / email  

Protecția datelor cu caracter personal  in activitatea de pasapoarte – gr. 222, proiect pe platformă / 

email 

Marti -  16.06.2020 

Educație fizică,  ora – 9, gr.  206 

ora – 11, gr. 207 

ora – 13, gr. 208 

ora – 15, gr. 209 

Miercuri  - 17 .06.2020 

Educație fizică, ora  - 9, gr.  210 

ora – 11, gr. 211 

ora – 13, gr.  212 

ora – 15, gr. 213 

Joi   -  18.06.2020 

Drept comercial  colocviu – test grilă pe platformă, ora 9.00, gr. 206-210  

Drept comercial  colocviu – test grilă pe platformă,  ora 11.00, gr. 211 -216  

Drept comercial  colocviu – test grilă pe platformă,  ora 13.00, gr. 217 -218  

Dreptul mediului– test grilă pe platformă,  ora 13.00, gr. 219 -  222  

Psihologie aplicată – gr. 223-225, referat pe platformă 

             Vineri -  19.06.2020 

Instructia tragerii – test grilă pe platformă, ora 9.00, gr. 206 - 210 

Instructia tragerii – test grilă pe platformă, ora 11.00, gr. 211 -217   

Instructia tragerii – test grilă pe platformă, ora 13.00, gr. 218 -  225    

     Duminică -  21.06.2020 

Cooperare polițienească inernațională – gr. 206 – 216, portofoliu pe platformă 

Administrație penitenciară – test grilă pe platformă, gr. 217-218, - ora 9  

Analiza de risc  –  gr. 219-220, portofoliu pe platformă 

Luni – 22.06.2020 

Educație fizică - ora – 9, gr.  214 

ora – 11, gr.  215 

ora – 13, gr. 216 

ora – 15, gr. 217 

Marti -  23.06.2020 

Educație fizică- ora – 9, gr. 218 

ora – 11, gr. 219 

ora – 13, gr. 220 

ora – 15, gr. 221 

 

Miercuri  - 24.06.2020 

Limba straina – gr. 206- 225 portofoliu pe platformă 

Joi   -  25.06.2020 

Educație fizică - ora – 9, gr. -  222 

ora – 11, gr. 223 

ora – 13, gr.  224 

ora – 15, gr. 225 

 

 

 

 

 

 

 



 

Drept - Anul I – Seria 2019– 2023  

Luni – 15.06.2020 

Educație fizică -  ora  9, gr. - 101 

ora 11, gr. – 102 

ora 13, gr.  – 103 

Marti -  16.06.2020 

Educație fizică - ora 9, gr. - 104 

ora 11,   gr. -105 

Miercuri  - 17 .06.2020 

Limbă Străină – gr. 101 – 105, portofoliu pe platformă 

Joi   -  18.06.2020 

Politie rutieră – gr. 101 – 105,  portofoliu pe platformă 

              

Drept - Anul II – Seria 2018 – 2022 

Luni – 15.06.2020 

Limba straina – gr. 201-205,  portofoliu pe platformă 

Marti -  16.06.2020 

Educație fizică- ora 13, gr. 204 

  ora 15, gr. 205 

             Vineri -  19.06.2020 

Instructia tragerii – test grilă pe platformă, ora 15.00, gr. 201-205  

     Duminică -  21.06.2020 

Dreptul uniunii europene – colocviu –test grilă pe platformă - ora 11, gr. 201-205  

Marti -  23.06.2020 

Dreptul internațional umanitar – colocviu –test grilă pe platformă,  gr. 201-205, ora 11 

Miercuri  - 24.06.2020 

Educație fizică, ora – 9, gr. 201 

ora – 11, gr. 202 

ora – 13, gr. 203 

 

Drept - Anul III – Seria 2017 – 2021 

Luni – 15.06.2020 

Educație fizică, ora 9 – gr.  301 

ora 11 – gr. 302 

ora 13 – gr. 303 

Marti -  16.06.2020 

Tactica jandarmeriei – grilă, ora 15, gr. 306  

Joi   -  18.06.2020 

Educație fizică, ora - 9, gr. 304 

ora - 11, gr.  305 

ora – 13, gr.  306 

             Marti -  23.06.2020 

Instrucți tragerii - test gilă pe platformă- ora 9.00,  gr. 301-306  

 

Miercuri  - 24.06.2020 

Drept financiar – test gilă pe platformă sau proiect, ora 9.00,  gr. 301-306  

Joi   -  25.06.2020 

Criminologie – testare cu raspunsuri pe platformă - ora 9 ora 9.00,  gr. 301-306  

Vineri -  26.06.2020 

Investigații criminale – gr. 301 – 304,  portofoliu pe platformă 

Tactica politiei de frontieră –gr. 305,  portofoliu pe platformă 

 

 



Facultatea de Științe Juridice și Administrative 
Specializarea Administrație Publică  

 

Anul II – Seria 2018 – 2021 

Marti -  16.06.2020 

Standarde de integritate in administrația publică - colocviu/ referat/proiect pe platformă/email 

Miercuri  - 17.06.2020 

Achizitii publice  colocviu/ referat/proiect pe platformă/email 

             Vineri -  26.06.2020 

Educație fizică - colocviu 

 

 

 

 

 

 

 

        


