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LB. ENGLEZĂ,  

Dr. ANCA PEIU, 

RESTANȚE TOAMNĂ 2020 

 

 

https://www.dropbox.com/s/16pkch3k4152mb0/Engleza.zip?dl=0 

 

ANUL I, SEM. I 

1. Please solve Exercise No. 55, p. 39, in V. Evans, CPE Use of English (see the link above). (5 points) 

2. Please write a short essay (three paragraphs) upon the theme:  

The Main Argument in the Choice of My Career. (4 points) 

 

ANUL I, SEM. II 

1. Please solve Exercise No. 56, p. 40, in V. Evans, CPE Use of English (see the link above). (5 points) 

2. Please write a short essay (three paragraphs) upon the theme: 

My Oldest Memory of an Artistic Work. (4 points) 

 

ANUL II, SEM. I și 

ANUL III, SEM. I 

1. Please solve Exercise No. 57, p. 42, in V. Evans, CPE Use of English (see the link above). (5 points) 

2. Please write a short essay (three paragraphs) upon the theme: 

The Decisive Artistic Personality of My Youth. (4 points)  

 

 

ANUL II, SEM. II și 

ANUL III, SEM. II 

1. Please solve Exercise No. 58, p. 42, in V. Evans, CPE Use of English (see the link above). (5 points)  

2. Please write a short essay (three paragraphs) upon the theme:  

My Work in Progress for This Summer. (4 points) 

 

 

https://www.dropbox.com/s/16pkch3k4152mb0/Engleza.zip?dl=0
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PRECIZĂRI IMPORTANTE 

 

Toate lucrările vor fi trimise pe adresa de email a Prof. Anca Peiu:  

apeiu2001@yahoo.co.uk  

 

A. Lucrările anilor I și II se vor trimite pe această adresă a mea, în intervalul 1.09.2020 – 

13.09.2020, inclusiv, până la ora 23:00. 

Orice lucrare trimisă după această limită va fi ignorată. 

Fiecare lucrare primită de mine va primi confirmarea mea scrisă. 

De asemenea, aștept apoi o confirmare scrisă și din partea studentului restanțier, căruia i-am 

confirmat primirea lucrării.  

În lipsa acestui schimb de confirmări scrise, nimeni nu poate pretinde vreo notă de restanță. 

 

B. Lucrările anului III se vor trimite pe această adresă a mea, în intervalul 1.09.2020 – 6.09.2020, 

până la ora 23.00. 

Orice lucrare trimisă după această limită va fi ignorată. 

Fiecare lucrare primită de mine va primi confirmarea mea scrisă. 

De asemenea, aștept o confirmare scrisă și din partea studentului restanțier, căruia i-am 

confirmat primirea lucrării. 

În lipsa acestui schimb de confirmări scrise, nimeni nu poate pretinde vreo notă de restanță. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA:        SEMNĂTURA: 

03.08.2020       Anca Peiu 

mailto:apeiu2001@yahoo.co.uk

