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Atenție! 

1. În tabel pe ultima coloană aveți link-ul comisiei pentru MS Teams. Vă rugăm să 

vă logați (luați link-ul din tabel cu copy/paste și transferați-l în browser-ul 

Google) și să fiți prezenți în fața dispozitivelor pentru a putea intra în examen 

atunci când sunteți apelați. Programul orar îl regăsiți în tabel pe prima coloană!  

Precizare: Vă rugăm imperios să aveți dispozitivele încărcate și un semnal 

corespunzător pentru a putea să vă susțineți examenul în condiții tehnice bune! 

2. Candidații vor prezenta comisiei Cartea de identitate înainte de începerea 

examenului. 

Ora Nume și Prenume Sprecializare Observații Link-ul de conectare 

09:00 AIRINEI VASILE- 

DANIEL 

K.M.S.- LR Susține numai 

Proba 1 

Clasa se numeste: 

Licenta februarie 

 

Link accesare: 

https://teams.microsoft.co

m/l/channel/19%3aKrjK8N

oxl98BJK0tBEPor5LXfQ

GYGWqssA5QtrX4onw1

%40thread.tacv2/General?

groupId=44c76ed7-f04c-

4846-9753-

2b2d3a83a238&tenantId=5

a4863ed-40c8-4fd5-8298-

fbfdb7f13095 

 

Cod clasa: 

s618jvs 

09:20 CAMERZAN DAVID 

 

K.M.S.- LR  

09:40 CICOȘ ROXANA-MARIA K.M.S.- LR Susține numai 

Proba 1 

10:00 MUNTEAN DEBORA K.M.S.- LR Susține numai 

Proba 1 

10:20 NICOLESCU BIANCA- 

KARINA 

K.M.S.- LR  



3. Cf. Regulamentelor UBB - Susținerea online a probelor examenului de Licență - 

verificarea cunoștințelor teoretice și prezentarea lucrării se va înregistra integral, 

pentru fiecare candidat și se arhivează la nivel de facultate - prezența 

dumneavoastră în examen va fi considerată acceptul pentru acest demers! 

4. În timpul examenului candidatul are obligația de a menține pornite atât camera, 

cât și microfonul. 

5. Pentru a reuși o comunicare cât mai eficientă, va rugăm sa trimiteți via email 

numărul de telefon la care puteți fi contactați în perioada în care sunteți programat 

la examen.  

 

Adresa președintelui de comisie este: rares.ciocoipop@ubbcluj.ro 

 

Pentru o bună organizare, vă rugăm să trimiteți mail-ul cu numărul de telefon și să 

accesați platforma MS Teams, până duminică 30.01.2022, orele 18.00. 

 


