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I. Scop 

1. Prezenta procedură este valabilă pentru Facultatea de Ştiinţe Economice, studii de licenţă 

Zi, ID şi studii de masterat. 

2. Reglementarea modului de lucru şi urmărirea la nivelul secretariatului şi al catedrelor. 

3. Stabilirea traseului cataloagelor de examen între secretariat şi titularul de disciplină. 

II. Responsabilităţi 

1. Decanul facultăţii şi secretarul şef sunt responsabili pentru asigurarea condiţiilor şi 

urmărirea implementării şi aplicării prezentei proceduri la nivelul facultăţii. 

 2. Secretarul şef răspunde de întocmirea catalogului şi respectarea modelului aprobat de 

Senatul universităţii, verificarea studenţilor înscrişi, semnarea şi ştampilarea cataloagelor de 

examen. 

3. Administratorul şef şi secretarul şef răspund de respectarea întocmai a înscrisurilor din 

catalog, referitor la concordanţa dintre planul de învăţământ, statul de funcţii, orar şi titularul 

de disciplină. 

4. Şefii de catedră răspund de respectarea prezentei proceduri la nivelul catedrei. 

5. Cadrul didactic este responsabil pentru consemnarea corectă a rezultatelor obţinute de 

studenţi la examen. 

III. Descrierea funcţională a sarcinilor. 

1. Secretarele întocmesc şi semnează cataloagele, pentru fiecare disciplină, pe ani de studii şi 

grupe, aferente specializărilor pe care le gestionează, după care  le transmit secretarului şef. 

2.  Secretarul şef şi administratorul şef verifică înscrisurile din fiecare catalog: 

 completarea tuturor rubricilor formularului: facultatea, catedra, domeniul de studiu, 

specializarea, numele şi prenumele îndrumătorului/tutorelui/directorului de masterat, 

disciplina, codul disciplinei, numărul de credite, titularul de disciplină, an 

universitar, an de studii, semestrul, grupa, numele şi prenumele studenţilor, numărul 

matricol. 

 concordanţa dintre planul de învăţământ, statul de funcţii, şi orar.  



3. Secretarul şef semnează şi înaintează cataloagele către Decan pentru avizare şi semnare, 

după care asigură ştampilarea lor. 

4. Titularul de disciplină preia catalogul semnat şi ştampilat de la secretarul şef, pe bază de 

semnătură, înainte de examen. Ataşat primeşte şi lista cu studenţii care au restanţe la taxa de 

şcolarizare, lista cu studenţii care nu au semnat contractele de şcolarizare/studii şi lista cu 

studenţii pentru refacere de disciplină. Listele vor fi semnate de responsabil taxe şi 

administrator şef. 

5. Titularul de curs va permite accesul la examen, pe baza  „Carnetului de student”: 

 numai studenţilor care au taxa de şcolarizare achitată la zi;  

 numai studenţilor care au semnat contractele de studii şi şcolarizare; 

 numai studenţilor care au contractat disciplina restantă şi au achitat taxa de refacere 

de disciplină. 

6. Catalogul va fi completat cu note de către titularul de disciplină, consemnând la rubricile 

aferente, data examinării şi semnătura pentru fiecare student. În cazul în care studentul nu 

este prezent la examenul programat în sesiunea de examene obişnuită (vară/iarnă), în dreptul 

lui se va trece „absent”, data şi semnătura. În sesiunile de restanţe (vară/iarnă), nu se trec 

absenţii. Aceştia vor fi trecuţi doar în urma finalizării sesiunii de restanţe din toamnă. 

   În mod obligatoriu cadrul didactic care asistă la examen va semna catalogul în spaţiul 

menţionat expres. 

   Asistenţele la examene vor fi consemnate  pe baza listelor întocmite la nivelul catedrelor 

înainte de începerea sesiunii de examene şi vor fi predate cu număr de înregistrare la Decanat. 

7. La examen titularul de disciplină va menţiona data, ora şi sala unde vor fi afişate 

rezultatele, se va întâlni cu studenţii pentru eventuale contestaţii şi va trece notele în carnete, 

în cazul studenţilor de la ZI. 

     Pentru studenţii de la ID, titularul de disciplină va menţiona la examen data, şi ora la care 

vor fi postate rezultatele pe forumul disciplinei şi termenul (2-3) ore în care studenţii pot să 

facă contestaţii, urmând să stabilească o întâlnire cu aceşti studenţi în intervalul de 72 de ore, 

după care să poată posta notele finale.    

8. După data examenului, titularul de disciplină va proceda astfel: 

 pentru studenţii de la ZI: va afişa notele la avizierul catedrei şi va preda 

secretarului şef, pe bază de semnătură, catalogul şi listele (primite de la 

secretariat) în termen de 3 zile lucrătoare de la data examenului.  



 pentru studenţii de la ID: va posta tabelul cu notele finale la examen, pe pagina 

web a disciplinei respective, de pe platforma http://distance.uoradea.ro/ , în 

maxim 72 ore de la data examenului. În termen de 3 zile lucrătoare de la data 

examenului, va transmite lista cu notele finale, în format electronic, sub formă 

de document PDF, ataşat la e-mail, administratorului şef al DID, cât şi în 

format tipărit semnat de către coordonatorul de disciplină şi tutorele 

instrucţional la Registratura DID, pentru a fi afişat la avizierul DID.  

Catalogul de examen şi listele (primite de la secretariat) se vor preda la 

secretarul şef în termen de 3 zile lucrătoare de la data examenului.  

9. Secretarul şef va verifica în mod obligatoriu corectitudinea completării rubricilor din 

catalogul preluat. 

10. Pentru refacerile de disciplină, titularul de disciplină va primi de la secretarul şef doar 

liste cu studenţii care se pot prezenta la examen. Fiecare secretară va verifica listele cu 

studenţii aferenţi specializărilor pe care le gestionează.  

     Cataloagele pentru refacerile de disciplină vor fi solicitate şi se vor completa la secretarul 

şef de către titularul de disciplină după trei zile de la data examenului. De asemenea, titularul 

de disciplină va preda la secretariat lista primită înainte de examen. 

10. Dacă apar corecturi,  titularul de disciplină va semna şi va trece data în dreptul lor. 

11. La sfârşitul fiecărei sesiuni cataloagele vor fi îndosariate pe ani de studii şi specializări iar 

secretarele vor afişa situaţiile şcolare ale studenţilor. 

IV. Referinţe 

1. Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor, aprobat în şedinţa de Senat din 

data de 24.09.2009. 

2. Procedura pentru refacerea disciplinelor din programul de studii al studenţilor, aprobată în 

şedinţa de Senat din data de 22.02.2010. 

3. Procedura de încasare şi evidenţă a taxelor aferente procesului de învăţământ, aprobată în 

şedinţa de Senat din data de 01.02.2010. 

4. Regulamentul privind completarea, păstrarea şi eliberarea actelor de studii, aprobat în 

şedinţa de Senat din data de 29.09.2008. 
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