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UNIVERSITATEA SAPIENTIA 

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ȘI ARTE 

DEPARTAMENTUL DE ȘTIINȚE JURIDICE 

 

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA EXAMENULUI DE LICENŢĂ 

Sesiunea de vară - 2022 

 

INSTITUŢII DE DREPT CIVIL  

DREPT CIVIL 

PARTRA GENERALĂ 

 

TEMATICĂ: 

 

1. Actul juridic civil:  

1.1. Noțiune și clasificare; 

1.2. Condiții de valabilitate; 

1.3. Modalitățile actului juridic civil; 

1.4. Efectele actului juridic civil; 

1.5. Nulitatea actului juridic civil; 

2. Prescripția extinctivă și decăderea; 

2.1. Noțiune și domeniul de aplicare; 

2.2. Caracterul prescripției exctinctive; 

2.3. Termenele de prescripție extinctivă; 

2.4. Cursul prescripției extinctive (început, suspendare, întrerupere, repunerea în termen); 

2.5. Termenul de decădere. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

Ernest Lupan, Szilárd Sztranyiczki, Emőd Veress, Rikhárd-Árpád Pantilimon, Drept civil. Partea 

generală conform noului Cod civil, ediția 1, Editura C. H. Beck, București, 2012  

Gabriel Boroi , Carla Alexandra Anghelescu, Curs de drept civil. Partra generală, Ed. 3-a, 

Hamangiu, București, 2021  

Veress Emőd: Román polgári jog. Általános rész, 6. kiadás, Forum Iuris, Kolozsvár, 2021 
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DREPTURILE REALE PRINCIPALE  

 

TEMATICĂ: 

 

1. Dreptul de proprietate:  

1.1. Noţiunea, conținutul și caracterele juridice ale dreptului de proprietate;  

1.2. Dreptul de proprietate privată;  

1.3. Modalităţile juridice ale dreptului de proprietate;  

1.4. Dreptul de proprietate publică. 

 

2. Dezmembrămintele dreptului de proprietate privată:  

2.1. Dreptul de superficie;  

2.2. Dreptul de uzufruct;  

2.3. Dreptul de servitute. 

 

3. Modurile generale de dobândire a drepturilor reale principale:  

3.1. Accesiunea. 

 

4. Apărarea dreptului de proprietate prin acţiunea în revendicare. 

 

5. Uzucapiunea ca mod de dobândire a drepturilor reale 

 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Szilárd, Sztranyiczki, Drept civil. Drepturile reale principale conform noului Cod civil, Editura 

C.H. Beck, Bucureşti, 2012 

2. Sztranyiczki Szilárd, Román polgári jog. Dologi jogok. 3. kiadás, Drept civil român. Drepturile 

reale, ediția a 3-a, Forum Iuris Könyvkiadó, Kolozsvár, 2019 

3. Valeriu Stoica, Drept civil. Drepturile reale principale, ediţia 3, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 

2017 

4. Eugen Chelaru, Drept civil. Drepturile reale principale, ediția 5, Editura C.H. Beck, București, 

2019  

5. Corneliu Bîrsan, Drept civil. Drepturile reale principale, ediția a 4-a, revizuită și actualizată, 

Editura Hamangiu, București, 2020 

6. Codul civil, Codul de procedură civilă.  
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TEORIA GENERALĂ A OBLIGAȚIILOR 

 

TEMATICĂ: 

 

1. Efectele contractelor între părți; 

2. Efectele contractelor față de terțe personae; 

3. Efectele specifice ale contractelor sinalagmatice; 

4. Faptul juridic ilicit, izvor de obligații: răspunderea pentru fapta proprie, răspunderea pentru 

fapta altuia; 

5. Executarea indirectă a obligațiilor (răspunderea contractuală); 

 

BIBLIOGRAFIE: 

Emőd Veress, Drept civil. Teoria generală a obligațiilor, ediția 5, Editura C. H. Beck, București, 

2020  

Veress Emőd, Román polgári jog. A kötelmek általános elmélete, 4. bővített és aktualizált kiadás, 

Forum Iuris, Kolozsvár, 2021 

 

CONTRACTE SPECIALE 

 

TEMATICĂ: 

 

1. Contractul de vânzare; 

2. Contractul de locațiune; 

3. Contractul de antrepriză; 

4. Contractul de mandate. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

Emőd Veress, Előd Bartis, Zsolt Fegyveresi, Előd Pál, János Székely, Contracte speciale. Curs 

selectiv pentru licență, Editura Forum Iuris, Cluj-Napoca, 2019 

Răzvan Dincă, Contracte civile speciale în noul Cod civil. Note de curs, Editura Universul Juridic, 

Bucureşti, 2013 

Francisc Deak, Lucian Mihai, Romeo Popescu, Tratat de drept civil. Contracte speciale, vol. I-III, 

Universul Juridic, Bucureşti, 2019 

 

MOȘTENIREA ȘI LIBERALITĂȚILE 

 

TEMATICĂ: 

 

1. Aspecte generale privind moștenirea; 
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2. Deschiderea moștenirii; 

3. Actele juridice asupra moștenirii nedeschise; 

4. Condițiile generale ale dreptului de a moșteni; 

5. Moștenirea legală: Aspecte generale; 

6. Moștenirea legală: Clasele de moștenitori (privire generală); 

7. Moștenirea legală: Stabilirea gradului de rudenie; 

8. Moștenirea legală: Principiile generale ale devoluțiunii legale ale moștenirii; 

9. Moștenirea legală: Reprezentarea succesorală; 

10 Moștenirea legală: Analiza claselor de moștenitori, altele decât soțul supraviețuitor; 

11. Moștenirea legală: Soțul supraviețuitor; 

12. Moștenirea legală: Cotele de moștenire ale claselor de moștenitori legali și cota soțului 

supraviețuitor; 

13. Determinarea masei succesorale (a masei de calcul) luată în considerare la calcularea cotității 

disponibile și a rezervei;  

14. Calcularea cotității disponibile și a rezervei în cote succesorale și în echivalent bănesc raportat 

la masa succesorală (masa de calcul), inclusiv în teorie și practică. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

Emőd Veress, Székely János: Drept civil. Moștenirea. Liberalitățile. Editia a II-a. Editura C. H. 

Beck, București, 2020 

Francisc Deak, Romeo Popescu: Tratat de drept succesoral. Ediția a IV-a, actualizată și completată, 

vol. I. Moștenirea legală. Editura Universul Juridic, București, 2019 

Codul Civil (Legea nr. 287/2009 modificată și completată la zi), articolele: 953-1163; Legea nr. 

71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil (modificată și 

completată la zi) 

 

Pentru pregătirea examenului, izvoarele bibliografice menționate în care este abordată tematica 

menționată, se vor aduce la zi în raport cu modificările legislative intrate în vigoare până la data 

examenului.  

 

DREPT PROCESUAL CIVIL 

TEMATICĂ: 

 

1. Noțiuni și principii generale (principiul dreptului la un proces echitabil în termen optim și 

previzibil, principiul contradictorialității, principiul disponibilității); 

2. Acțiunea civilă; 

3. Competența. Competența materială și competența teritorială (fără conflictele de competență și 

determinarea competenței materiale după valoarea cererii); 
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4. Litispendența și conexitatea; 

5. Strămutarea proceselor; 

6. Delegarea instanței; 

7. Participanții la procesul civil: judecătorul; părțile; alte persoane care pot lua partea la judecată. 

Reprezentarea. Procurorul; 

8. Termenele procedurale. Decăderea; 

9. Nulitatea actelor de procedură; 

10. Măsuri asigurătorii și provizorii; 

11. Citarea și comunicarea actelor de procedură; 

12. Procedura în fața primei instanțe. Sesizarea instanței de judecată. Cererea de chemare în 

judecată. Întâmpinarea. Cererea reconvențională; 

13. Judecata în primă instanță, aspecte generale. Cercetarea procesului; 

14. Excepțiile procesuale; 

15. Teoria generală a probațiunii și mijloacele de probă în procesul civil (normele aplicabile 

fiecărui mijloc de probă în parte și interpretarea lor în doctrină și jurisprudență); 

16. Actele procesuale de dispoziție a părților: renunțarea la judecată, renunțarea la dreptul 

pretins, achiesarea, tranzacția; 

17. Suspendarea procesului și perimarea cererii; 

18. Dezbaterea în fond a procesului; 

19. Îndreptarea, lămurirea și completare a hotărârii; 

20. Căile de atac. Teoria generală; 

21. Apelul; 

22. Recursul; 

23. Contestația în anulare; 

24. Revizuirea; 

25. Procedura divorțului. Punerea sub interdicție și declararea morții; 

26. Partajul judiciar; 

27. Ordonanța președințială. 

28. Ordonanța de plată;  

29. Cererile cu valoare redusă;  

30. Contestația la executare. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

Manual universitar: Gabriel Boroi; Mirela Stancu: Drept procesual civil. Ediția a 5-a. Editura 

Hamangiu, București, 2020 

Székely János: Drept procesual civil. Judecata în primă instanță. Curs selectiv pentru licență. 

Editura Forum Iuris, Cluj-Napoca, 2021 

Caiet de seminarii: Gabriela Răducan; Mădălina Dinu: Fise de procedura civila pentru admiterea 

in magistratura si avocatura. Editia a 7-a. Editura Hamangiu, București, 2020 
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Legislație: Noul Cod de procedură civilă (Legea nr. 134/2010) – modificată și completată; Legea 

nr. 76/2010 – modificată și completată; Legea nr. 2/2013 – modificată și completată; Legea nr. 

310/2018. 

 

Pentru pregătirea examenului, izvoarele bibliografice menționate în care este abordată tematica 

menționată, se vor aduce la zi în raport cu modificările legislative intrate în vigoare până la data 

examenului.  

 

 

INSTITUŢII DE DREPT PENAL  

DREPT PENAL 

PARTEA GENERALĂ 

 

TEMATICĂ: 

 

1. Legea penală şi limitele ei de aplicare:              

1.1 Principii generale;                               

1.2 Aplicarea legii penale în timp. 

         

2. Infracţiunea:                                        

2.1 Dispoziţii generale;                                   

2.2 Cauzele justificative;                                

2.3 Cauzele de neimputabilitate;                         

2.4 Tentativa;                                            

2.5 Unitatea şi pluralitatea de infracţiuni;               

2.6 Autorul şi participanţii.  

                            

3. Pedepsele:                                          

3.1 Categoriile pedepselor;                               

3.2 Pedepsele principale;                                

3.3 Pedeapsa accesorie şi pedepsele complementare;         

3.4 Calculul duratei pedepselor;                          

3.5 Individualizarea pedepselor: 

- dispoziţii generale                          

- circumstanţele atenuante şi circumstanţele agravante                                       

- renunţarea la aplicarea pedepsei                

- amânarea aplicării pedepsei                     

- suspendarea executării pedepsei sub supraveghere                                  

- liberarea condiţionată                        
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4. Măsurile de siguranţă: 

4.1 Dispoziții generale; 

4.2 Regimul măsurilor de siguranță. 

                            

5. Minoritatea:     

5.1 Regimul răspunderii penale a minorului;  

5.2 Regimul măsurilor educative neprivative de libertate; 

5.3 Regimul măsurilor educative privative de libertate; 

5.4 Dispoziții comune. 

                                     

6. Răspunderea penală a persoanei juridice:   

6.1 Dispoziții comune. 

  

7. Cauzele care înlătură răspunderea penală.          

8. Cauzele care înlătură sau modifică executarea pedepsei.                                         

9. Cauzele care înlătură consecinţele condamnării.     

10. Înţelesul unor termeni sau expresii în legea penală (art.172-187). 

 

BIBLIOGRAFIE: 

  

Constantin Mitrache, Cristian Mitrache, Drept penal roman. Partea generala Editia a III-a, revăzută 

și adăugită, Editura Universul Juridic, 2019   

Constituţia României 

Codul penal şi Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul 

penal, cu modificările şi completările legislative ulterioare,  precum și cu modificările intervenite 

ca urmare a deciziilor Curții Constituționale de admitere a excepțiilor de neconstituționalitate 

publicate în Monitorul Oficial până la data publicării anunțului privind organizarea concursului 

 

Soluțiile de admitere pronunțate de ÎCCJ în cauzele privind dezlegarea unor chestiuni de drept 

având ca obiect dispozițiile Codului penal, publicate în Monitorul Oficial până la data publicării 

anunțului privind organizarea concursului 

 

Soluțiile de admitere pronunțate de ÎCCJ în cauze privind recursuri în interesul legii având ca 

obiect dispozițiile Codului penal, publicate în Monitorul Oficial până la data publicării anunțului 

privind organizarea concursului. 
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Pentru pregătirea examenului, izvoarele bibliografice menționate în care este abordată tematica 

menționată, se vor aduce la zi în raport cu modificările legislative intrate în vigoare până la data 

examenului.  

                        

 

PARTEA SPECIALĂ 

 

TEMATICĂ: 

 

I. Infracțiuni contra persoanei 

 

1. Infracţiuni contra vieţii 

Omorul (art. 188), Omorul calificat (art. 189), Uciderea la cererea victimei (art. 190), Determinarea 

sau înlesnirea sinuciderii (art. 191), Uciderea din culpă (art. 192).  

2. Infracţiuni contra integrităţii corporale sau sănătăţii 

Lovirea sau alte violenţe (art. 193), Vătămarea corporală (art. 194), Lovirile sau vătămările 

cauzatoare de moarte (art. 195), Vătămarea corporală din culpă (art. 196), Rele tratamente aplicate 

minorului (art. 197), Încăierarea (198).  

3. Infracţiuni săvârşite asupra unui membru de familie 

Violenţa în familie (art. 199), Uciderea ori vătămarea nou-născutului săvârşită de către mamă (art. 

200). 

4. Agresiuni asupra fătului 

Întreruperea cursului sarcinii (art. 201), Vătămarea fătului (art. 202). 

5. Infracţiuni contra libertăţii persoanei 

Lipsirea de libertate în mod ilegal (art. 205), Ameninţarea (art. 206), Şantajul (art. 207), Hărţuirea 

(art. 208). 

6. Infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale 

Violul (art. 218), Agresiunea sexuală (art. 219), Actul sexual cu un minor (art. 220), Coruperea 

sexuală a minorului (art. 221), Racolarea minorilor în scopuri sexuale (art. 222), Hărţuirea sexuală 

(art. 223). 

7. Infracţiuni care aduc atingere domiciliului şi vieţii private 

Violarea dedomiciliu (art. 224), Violarea sediului profesional (art. 225). 

 

II. Infracţiuni contra patrimoniului 

 

1. Furtul 

Furtul (art. 228), Furtul calificat (art. 229), Furtul în scop de folosinţă (art. 230), Plângerea 

prealabilă şi împăcarea (art. 231), Sancţionarea tentativei (art. 232). 

2. Tâlhăria și pirateria 
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Tâlhăria (art. 233), Tâlhăria calificată (art. 234), Tâlhăria sau pirateria urmată de moartea victimei 

(art. 236), Sancționarea tentativei (art. 237). 

3. Infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii 

Abuzul de încredere (art. 238), Abuzul de încredere prin fraudarea creditorilor (art. 239), Gestiunea 

frauduloasă (art. 242), Însuşirea bunului găsit sau ajuns din eroare la făptuitor (art. 243), 

Înșelăciunea (art. 244), Sancţionarea tentativei (art. 248). 

4. Distrugerea şi tulburarea de posesie 

Distrugerea (art. 253), Distrugerea calificată (art. 254), Distrugerea din culpă (art. 255), Tulburarea 

de posesie (art. 256). 

5. Infracţiuni care au produs consecinţe deosebit de grave (art. 2561) 

 

III. Infracţiuni contra autorităţii 

 

Ultrajul (art. 257),  Uzurparea de calităţi oficiale (art. 258). 

 

IV. Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei 

 

Nedenunţarea (art. 266), Omisiunea sesizării (art. 267), Inducerea în eroare a organelor judiciare 

(art. 268), Favorizarea făptuitorului (art. 269), Tăinuirea (art. 270), Obstrucţionarea justiţiei (art. 

271), Influenţarea declaraţiilor (art. 272), Mărturia mincinoasă (art. 273), Ultrajul judiciar (art. 

279), Cercetarea abuzivă (art. 280), Supunerea la rele tratamente (art. 281), Tortura (282), 

Represiunea nedreaptă (283), Asistenţa şi reprezentarea neloială (Art. 284), Evadarea (art. 285), 

Înlesnirea evadării (art. 286), Nerespectarea hotărârilor judecătoreşti (art. 287). 

 

V. Infracţiuni de corupţie şi de serviciu 

 

1. Infracţiuni de corupţie 

Luarea de mită (art. 289), Darea de mită (art. 290), Traficul de influenţă (art. 291), Cumpărarea de 

influenţă (art. 292). 

2. Infracţiuni de serviciu 

Delapidarea (art. 295), Purtarea abuzivă (art. 296), Abuzul în serviciu (art. 297), Neglijenţa în 

serviciu (art. 298), Folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane (art. 301), Infracţiuni de 

corupţie şi de serviciu comise de alte persoane (art. 308), Faptele care au produs consecinţe 

deosebit de grave (art. 309) 

 

VI. Infracţiuni de fals 

 

Falsul material în înscrisuri oficiale (art. 320), Falsul intelectual (art. 321), Falsul în înscrisuri sub 

semnătură privată (art. 322), Uzul de fals (art. 323), Falsul în declaraţii (art. 326), Falsul privind 

identitatea (327). 
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VII. Infracţiuni care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială 

 

1. Infracţiuni contra ordinii şi liniştii publice 

Constituirea unui grup infracţional organizat (art. 367), Tulburarea ordinii şi liniştii publice (art. 

371), Ultrajul contra bunelor moravuri (art. 375) 

2. Infracţiuni contra familiei 

Incestul (art. 377), Abandonul de familie (art. 378), Nerespectarea măsurilor privind încredinţarea 

minorului (art. 379). 

 

BIBLIOGRAFIE: 

 

Valerian Cioclei, Drept penal. Partea specială I, Infracţiuni contra persoanei și infracțiuni contra 

patrimoniului, ed. 3, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2018 

Valerian Cioclei, Cristina Rotaru, Andra-Roxana Trandafir, Drept penal. Partea specială II. Curs 

tematic, ed. 3, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2019  

Alexandru Boroi, Drept penal. Partea Specială, ed. 3, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2016  

Mihail Udroiu, Drept penal. Partea Specială, ed. 6, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2019  

Vasile Dobrinoiu, Norel Neagu, Drept penal. Partea Specială, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 

2014  

 

Pentru pregătirea examenului, izvoarele bibliografice menționate în care este abordată tematica 

menționată, se vor aduce la zi în raport cu modificările legislative intrate în vigoare până la data 

examenului.  

 

DREPT PROCESUAL PENAL 

PARTEA GENERALĂ 

 

TEMATICĂ: 

 

I.   Principiile şi limitele aplicării legii procesuale penale 

II.  Acţiunea penală şi acţiunea civilă în procesul penal 

1. Acțiunea penală; 

2. Acțiunea civilă. 

 

III. Participanţii în procesul penal 

1. Dispoziţii generale; 

2. Competența organelor judiciare: 
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- Competenţa funcţională, după materie şi după calitatea persoanei a instanţelor judecătoreşti 

- Competența teritorială a instanțelor judecătorești 

- Dispoziţiile speciale privind competenţa instanţelor judecătoreşti 

- Competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi şi a judecătorului de cameră preliminară 

- Organele de urmărire penală şi competenţa acestora 

- Incompatibilitatea (fără dispoziţiile referitoare la strămutare) 

3. Subiecţii procesuali principali şi drepturile acestora; 

4. Inculpatul şi drepturile acestuia; 

5. Partea civilă şi drepturile acesteia; 

6. Partea responsabilă civilmente şi drepturile acesteia; 

7. Avocatul. Asistenţa juridică şi reprezentarea. 

 

IV. Probele, mijloacele de probă și procedeele probatorii  

1. Reguli generale; 

2. Audierea persoanelor; 

3. Identificarea persoanelor și a obiectelor; 

4. Metode speciale de supraveghere și cercetare; 

5. Conservarea datelor informatice; 

6. Percheziția și ridicarea de obiecte și înscrisuri; 

7. Expertiza și constatarea; 

8. Cercetarea locului faptei și reconstituirea; 

9. Fotografierea și luarea amprentelor suspectului, inculpatului sau ale altor persoane; 

10. Mijloacele materiale de probă; 

11. Înscrisurile. 

 

V. Măsurile preventive și alte măsuri procesuale 

1. Măsurile preventive:  

- Dispoziții generale 

- Reținerea 

- Controlul judiciar 

- Controlul judiciar pe cauțiune 

- Arestul la domiciliu 

- Arestarea preventivă 

- Încetarea de drept, revocarea și înlocuirea măsurilor preventive 

- Dispoziții speciale privind măsurile preventive aplicate minorilor  

 

2. Măsurile asigurătorii, restituirea lucrurilor şi restabilirea situaţiei anterioare săvârşirii 

infracţiunii (art.249-252, art.253-256) 
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VI. Acte procesuale şi procedurale comune 

1. Citarea, comunicarea altor acte procedurale și mandatul de aducere; 

2. Termenele; 

3. Cheltuielile judiciare; 

4. Modificarea actelor procedurale, îndreptarea erorilor materiale și înlăturarea unor omisiuni 

vădite; 

5. Nulităţile; 

6. Amenda judiciară. 

 

PARTEA SPECIALĂ 

 

TEMATICĂ: 

 

I. Urmărirea penală 

1. Dispoziţii generale; 

2. Sesizarea organelor de urmărire penală; 

3. Conducerea şi supravegherea activităţii organelor de cercetare penală de către procuror; 

4. Efectuarea urmăririi penale; 

5. Rezolvarea cauzelor şi sesizarea instanţei; 

6. Reluarea urmăririi penale; 

7. Plângerea împotriva măsurilor şi actelor de urmărire penală. 

 

II.   Camera preliminară  

 

III.   Judecata 

1. Dispoziţii generale 

2. Judecata în primă instanţă 

3. Contestaţia 

4. Apelul (art. 408-421) 

5. Căi extraordinare de atac:  

- Contestaţia în anulare 

- Revizuirea (cu excepţia revizuirii în cazul hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului) 

- Redeschiderea procesului penal în cazul judecăţii în lipsa persoanei condamnate 

 

IV.  Proceduri speciale 

1. Acordul de recunoaştere a vinovăţiei 

2. Procedura în cauzele cu infractori minori 

3. Procedura reabilitării 

 

V.  Executarea hotărârilor penale 
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1. Dispoziții generale  (art.550-554) 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

 

Constituţia României; 

Codul de procedură penală şi Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 

privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care 

cuprind dispoziţii procesual penale, cu modificările şi completările legislative ulterioare, precum 

și cu modificările intervenite ca urmare a deciziilor Curții Constituționale de admitere a excepțiilor 

de neconstituționalitate publicate în Monitorul Oficial până la data publicării anunțului privind 

organizarea concursului; 

Soluțiile de admitere pronunțate de ÎCCJ în cauzele privind dezlegarea unor chestiuni de drept 

având ca obiect dispozițiile Codului de procedura penală, publicate în Monitorul Oficial până la 

data publicării anunțului privind organizarea concursului; 

Soluțiile de admitere pronunțate de ÎCCJ în cauze privind recursuri în interesul legii având ca 

obiect dispozițiile Codului de procedură penală, publicate în Monitorul Oficial până la data 

publicării anunțului privind organizarea concursului. 

 

Pentru pregătirea examenului, izvoarele bibliografice menționate în care este abordată tematica 

menționată, se vor aduce la zi în raport cu modificările legislative intrate în vigoare până la data 

examenului.  

 


