
1 
 

LB. ENGLEZĂ,  

Dr. ANCA PEIU, 

RESTANȚE TOAMNĂ 2022 

ANUL I, SEM. I 

 

Please write a short essay (five paragraphs, in complex sentences) upon the theme:  

“Superstition in everyday life: black cats of today”. (9 + 1 points) 

 

ANUL I, SEM. II 

Please write a short essay (five paragraphs, in complex sentences) upon the theme: 

“The painter and the model: self-projections”. (9 + 1 points) 

 

ANUL II, SEM. I și 

ANUL III, SEM. I 

Please write a short essay (five paragraphs, in complex sentences) upon the theme: 

“Haunted castles and successful tourism”. (9 + 1 points)  

 

 

ANUL II, SEM. II și 

ANUL III, SEM. II 

Please write a short essay (five paragraphs, in complex sentences) upon the theme:  

“Was it written in the stars? Predictability and successful careers”. (9 + 1 points) 

 

 

 

 

PRECIZĂRI IMPORTANTE 

 

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

apeiu2001@yahoo.co.uk  

 

mailto:apeiu2001@yahoo.co.uk
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A. Lucrările anilor I și II se vor trimite pe această adresă a mea, în intervalul 22.08.2022 –

04.09.2022, 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, (adică eventuale restanțe din anii anteriori), se vor trimite pe această 

adresă a mea, în intervalul 22.08.2022 – 28.08.2022, 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: 

29.06.2022       Anca Peiu 


