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PROCEDURA ACTUALIZATĂ de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a 

studiilor universitare de licență și master valabilă pentru anul universitar 2019 – 2020  

 

            Având în vedere Ordinul Ministrului Educatiei și Cercetării nr. 4206 din 06.05.2020 și 

Procedura Universității din Oradea de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a 

studiilor universitare de licență și master valabila pentru anul universitar 2019-2020 (HS nr. 

05/18.05.2020, Anexa 3), Consiliul Facultății de Științe Economice aprobă următoarele derogări de 

la Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor 

universitare de licență și master la Facultatea de Ştiinţe Economice – Universitatea din Oradea 

valabilă pentru anul universitar 2019-2020. 

Art. 1. Înscrierea absolvenților la examenele de licență, respectiv disertație are loc exclusiv online. 

Examenele de licență și examenele de disertație se pot desfășura, în funcție de evoluția situației 

epidemiologice, față în față sau on-line, cu respectarea calității actului didactic.  

Art. 2. Pentru înscrierea la examenul de finalizare a studiilor, vor fi create pagini pe platforma 

https://distance.iduoradea.ro/, pentru fiecare program de studii, anii terminali. Paginile vor fi 

denumite astfel:  

Examenul de licență la programul de studii_Denumire program de studii 

respectiv 

Examenul de disertație la programul de studii_Denumire program de studii.  

Pe paginile respective vor fi înrolați studenții din anul terminal ai programului de studii respectiv, 

secretarul de licență/disertație și membrii comisiei de finalizare studii pentru programul de studii 

respectiv. Secretarii de licență vor crea pe fiecare pagină un buton denumit Postare documente 

înscriere examen de finalizare studii_Denumire program de studii. 

Art. 3. Pentru înscrierea la examenul de finalizare a studiilor, facultatea va posta pe site-ul propriu 

formularul Cerere de inscriere la examenul de finalizare a studiilor (Anexa 1 la prezenta procedură) 

și va informa studenții despre locația exactă în care pot găsi acest formular. Absolventul descarcă de 

pe pagina web a facultății Cererea de înscriere, pe care o completază și o semnează olograf și apoi o 

trimite în format pdf, în vederea vizării, către coordonatorul său științific. 

Art. 4. În vederea înscrierii la examenul de licență/disertație studenții din an terminal încarcă la 

butonul Postare documente înscriere examen de finalizare studii_Denumire program de studii 

următoarele documente, în format pdf, denumite astfel: 

1. Cerere_Nume și prenume student, completată și semnată de student, precum și vizată de 

coordonatorul științific (Anexa 1 la procedură); 

2. Certificat de naștere_Nume și prenume student; 

3. Certificat de casatorie_Nume și prenume student (dacă este cazul); 

4. Carte de identitate_Nume și prenume student; 

5. Formular pentru evidență absolvenți_Nume și prenume student, completat și semnat de 

student (Anexa 3 la procedură); 

6. Lucrare de licență sau disertație_Nume și prenume student, ce conține și Declarația de 

autenticitate (Anexa 2 la prezenta procedură);  
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Art. 5. În cazul absolvenților care provin din promoțiile anterioare, aceștia trimit documentele 

menționate la art. 4 la adresa de email steconomice@uoradea.ro până în ultima zi a periodei de 

înscrieri.  

Art. 6. Toți absolvenții vor respecta întocmai denumirea, conținutul și locul de 

încărcare/transmitere a acestora și vor denumi documentele personalizat cu numele lor, cu mare 

atenție, pentru a evita situații care pot duce la imposibilitatea înscrierii lor la examenele de 

finalizare a studiilor. 

Art. 7. Lucrarea de finalizare a studiilor care conține la final, ca ultimă pagină, și Declarația de 

autenticitate (Anexa 2 la prezenta procedură), se transmite doar electronic, în format ,,pdf', prin 

încărcarea pe platformă a formei finale a acesteia (avizată de coordonatorul știintific), până în 

ultima zi a perioadei de inscrieri. În cazul în care fișierul Lucrare de licență sau disertație_Nume și 

prenume student este mai mare de 15 MB, studentul va împărți fișierul respectiv în mai multe 

fișiere care să nu fie mai mari de 15 MB fiecare (marcate corespunzător: partea 1, partea 2 etc.), 

pentru a putea fi încărcate la butonul corespunzător.  

Lucrările de finalizare a studiilor se arhivează și se păstrează numai in format electronic la nivelul 

facultății. După finalizarea examenelor efective de licență și disertație, fiecare secretar de 

licență/disertație va preda către Administratorul Facultății un folder arhivat cu lucrarile de 

licență/disertație susținute, folder denumit astfel: Lucrări de licență/disertație_programul de 

studii_denumire program de studii_Sesiunea.....și un folder arhivat cu cererile de înscriere la 

examenele de finalizare a studiilor denumit astfel Cereri de înscriere licență/disertație_programul 

de studii_denumire program de studii_Sesiunea..... 

Art. 8. Coordonatorul științific elaboreaza Referatul privind elaborarea lucrării de finalizare (Anexa 

4 la prezenta procedură) pentru fiecare lucrare coordonata și îl semneaza olograf. Referatele 

semnate în format pdf se vor transmite secretarului comisiei, denumite astfel: Referat_denumire 

program de studii_NUME și prenume absolvent, cel târziu în ziua anterioara examenului efectiv de 

finalizare a studiilor. Secretarul Comisiei de finalizare studii va centraliza toate referatele pentru 

lucrările de finalizare a studiilor și le va transmite comisiei de finalizare a studiilor sub forma unui 

folder arhivat cu denumirea Referate coordonatori_program de studii_denumire 

program_sesiunea......  . 

Art. 9. Secretariatul facultătii completează dosarele absolvenților cu Foaia de lichidare completată 

și vizată, iar după încheierea inscrierilor, întocmește listele cu candidații care au dreptul să se 

prezinte la examenul de finalizare a studiilor, aprobate de decan și le transmite secretarului 

comisiei. 

Art.10. După incheierea perioadei de inscriere, secretarul și președintele comisiei intocmesc 

programul de desfășurare a examenului, cu alocarea unui interval de timp de cel mult 15 de minute 

fiecărui absolvent. 

Art. 11. În cazul în care sustinerea se va realiza în varianta on-line prin intermediul platformei 

Zoom sau WebEx, aceasta va fi inregistrată integral, prin grija seretarului comisiei de 

licență/disertație, pentru fiecare absolvent în parte, și arhivată la nivelul facultății.  

Art. 12. După stabilirea notelor de către comisia de examen, acestea sunt trecute in catalogul de 

examen, care se semnează olograf de către membrii comisiei. Fiecare absolvent este informat 

despre nota acordată de comisie prin afișarea rezultatelor obținute la examenul de licență/disertație 

pe pagina de pe platforma https://distance.iduoradea.ro/  Examenul de finalizare a studiilor de 

licență/disertație pentru programul de studii.... 

 

 

  

mailto:steconomice@uoradea.ro
https://distance.iduoradea.ro/


 

 

 

 
Str. Universităţii, nr. 1, cod poştal 410087, Oradea, jud. Bihor, România 

Telefon: Secretariat: 0259-408276, 0259-408407; Decanat: 0259-408109; Fax: 0259-408409 

Web: http://steconomice.uoradea.ro; E-mail: steconomice@uoradea.ro 
  

 

                                                                                                                                                  Anexa 1. 

 

Cerere înscriere la Examenul de finalizare a studiilor 

 

UNIVERSITATEA DIN ORADEA                       APROBAT 

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE                                                           DECAN

                 …………….....

     

PROGRAMUL DE STUDIU                
Nr. __________ din ___________ 

 

                   VIZAT  

                Coordonator/i ştiinţific/i 

 

…………………………. 

 

DATE PERSONALE ALE CANDIDATULUI: 
 

1. Date privind identitatea persoanei: 

 

Numele:__________________________________________________________ 

 

Numele anterior:_____________________________________________________ 

 

Prenumele:  _________________________________________________________ 

 

2. Sexul:  FEMININ      MASCULIN  

 

3. Data şi locul naşterii: 

Ziua / luna / anul     __________ / __________ / __________ 

Locul (localitate, judeţ) _________________________________ 

 

4. Prenumele părinţilor: 

Tata: _____________________________________ 

Mama:____________________________________ 

5. Domiciliul permanent: (str., nr.,localitate, judeţ, cod poştal, telefon)__________________ 

___________________________________________________________________ 
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6. Sunt absolvent(ă) promoţia: ______ / ______ 

7. Forma de învăţământ pe care am absolvit-o este: 

IF / Zi   ID 

Cu taxă  Fără taxă 

8. Solicit înscrierea la examenul de licenţă / diplomă / disertaţie (finalizare a studiilor): 

Sesiunea ________________________________ anul _______________________ 

 

9. Lucrarea de licenţă / Disertaţia (finalizare a studiilor) pe care o susţin are următorul 

titlu: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

10. Coordonator/i ştiinţific/i: 

 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

11. Menţionez că susţin examenul de licenţă / disertaţie pentru prima oară / a doua oară 

(după caz) 

 

Oradea, la data de ………………. 

NUMELE ȘI PRENUMELE, 

 

_________________________________ 

 

SEMNĂTURA, 

 

_________________________________ 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                      Anexa 2 

DECLARAŢIE DE AUTENTICITATE 

A LUCRĂRII DE FINALIZARE A STUDIILOR UNIVERSITARE 

(se introduce, semnată, ca ultimă pagină în fișierul conținând lucrarea 

de licență/disertație) 
 

 

Titlul lucrării: _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
 

Autorul lucrării: ______________________________________________________ 
 

Lucrarea de finalizare a studiilor sus-menționată este elaborată în vederea susţinerii 

examenului de finalizare a studiilor universitare organizat de către Facultatea de 

Științe Economice din cadrul Universităţii din Oradea, 

sesiunea____________________________ a anului universitar _________________. 

Prin prezenta, subsemnatul/a (nume, prenume) ______________________________ 

_____________________ ______identificat cu B.I./C.I Seria ____, nr. _________, 

eliberat/ă la data de ____________ de ____________________, având CNP 

____________________________, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal 

cu privire la falsul în declaraţii, declar prin prezenta, pe propria răspundere, că:  

1. lucrarea de finalizare a studiilor sus-menționată a fost scrisă și elaborată de 

către mine, fără niciun ajutor neautorizat, şi că nicio parte a lucrării nu conţine 

aplicaţii sau studii de caz publicate de alţi autori; 

2. în lucrarea de finalizare a studiilor sus-menționată nu există idei, tabele, 

grafice, hărţi sau alte surse folosite fără respectarea legii române şi a 

convenţiilor internaţionale privind drepturile de autor. 

 

Oradea, la data de ……………. 

Semnătura, 

………………………………. 



 

                                                                                                                                                  Anexa 3 
FORMULAR 

pentru evidenţa absolvenţilor 

 

 

1. Nume de familie la naştere:         

2. Nume de familie după căsătorie:        

3. Prenume:           

4. Sex:     

5. Adresa (strada, nr, cod poştal, oraş, judeţ, ţară) de domiciliu înainte de admitere la facultate:    

 ______              

  ______ 

6. Adresa (strada, nr, cod poştal, oraş, judeţ, ţară) actuală de domiciliu:     ______  

  _____            ______  

7. Starea civilă:           

8. Adresa e-mail:          

9. Număr de telefon:        

10. Facultatea absolvită în cadrul Universităţii din Oradea:        

11. Programul de studii universitare de licenţă (specializarea):        

Anul absolvirii:           

12. Alte studii (absolvite): 

Program de studii universitare de masterat (specializarea): , anul absolvirii:  

                

 ______ 

Program de studii postuniversitare (specializarea):, anul absolvirii:  

                 

Domeniu de Doctorat: , anul absolvirii:  

13. Altă facultate:         

14. Alte studii (în curs):         

15. La ora actuală aveţi loc de muncă?       

16. Specificaţi firma unde lucraţi în prezent:         

17. V-aţi găsit loc de muncă în primele 6 luni după absolvire?       

         (la nivelul pregătirii universitare) 

18. V-aţi găsit loc de muncă în primii 2 ani după absolvire?       

         (la nivelul pregătirii universitare) 

19. Domeniul în care îmi desfăşor activitatea profesională este: corespunzător specializării/ domeniului 

absolvit 

20. Locul de muncă actual este:        

21. Salariul primit la angajare este:       

22. Modalitatea de obţinere a locului de muncă:        



 

23. Nivelul Dvs de satisfacţie în raport cu dezvoltarea profesională şi personală asigurată de Universitatea 

din Oradea este:       

 

24. Intenţionaţi să vă continuaţi studiile universitare?        

 

OBSERVAŢII: 

                

 ______ 

                

 ______ 

                

 ______ 

 

Declar că datele de mai sus sunt corecte şi sunt de acord să fie înscrise în baza de date a Universităţii din 

Oradea, cu condiţia asigurării confidenţialităţii acestora. 

 

 

Numele şi prenumele _______________________________ 

Semnătura absolventului ______________________ 

 

Obs: Ne-ar fi de mare folos dacă aţi aţi păstra legătura cu noi şi dacă ne veţi răspunde şi peste anumite 

intervale de timp la statistici asemănătoare, sau dacă ne veţi comunica experienţele Dvs., sau opinii în 

legătură cu competenţele câştigate în facultate, cu procesul didactic, cu diferite aspecte legate de încadrarea 

Dvs. în muncă etc. 

 

 

 

Vă mulţumim pentru timpul acordat. 

 



 

 

                                                                                                                                                 Anexa 4 

REFERAT 

PRIVIND LUCRAREA DE LICENŢĂ/DISERTAȚIE 

A 

ABSOLVENTULUI / ABSOLVENTEI …………………………………………. 

DOMENIUL/SPECIALIZAREA ……………………………………….. 

PROMOŢIA ……………………. 
 

 

1. Titlul lucrării: ......................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

2. Structura lucrării: .................................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

3. Aprecieri asupra conţinutului lucrării de licenţă, mod de abordare, complexitate, actualitate, 

deficienţe: 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

4. Aprecieri asupra lucrării (se va menţiona: numărul titlurilor bibliografice consultate, frecvenţa 

notelor de subsol, calitatea şi diversitatea surselor consultate; modul în care absolventul a 

prelucrat informaţiile din surse teoretice): 

- numărul titlurilor bibliografice consultate: 

....................................................................................................................................................................... 

- frecvenţa notelor de subsol: 

....................................................................................................................................................................... 

- calitatea şi diversitatea surselor consultate: 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

- modul în care absolventul a prelucrat informaţiile din surse teoretice: 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 
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5. (se va menţiona: opţional locul de documentare şi modul în care absolventul a realizat 

cercetarea, menţionându-se contribuţia autorului): 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

6. Concluzii (coordonatorul lucrării trebuie să aprecieze valoarea lucrării întocmite, relevanţa 

studiului întreprins, competenţele absolventului, rigurozitatea pe parcursul elaborării 

lucrării, consecvenţa şi seriozitatea de care a dat dovadă absolventul pe parcurs) 

- valoarea lucrării: ................................................................................................................................... 

- relevanţa studiului întreprins: ............................................................................................................. 

- competenţele absolventului: ................................................................................................................. 

- rigurozitatea pe parcursul elaborării lucrării: .................................................................................. 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

- consecvenţa şi seriozitatea de care a dat dovadă absolventul pe parcurs: …................................ 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

7. Redactarea lucrării respectă .......................................................... cerinţele academice de 

redactare (părţi, capitole, subcapitole, note de subsol si bibliografie). 

 

8. Consider că lucrarea îndeplineşte / nu îndeplineşte condiţiile pentru susţinere în Sesiunea 

de examen de finalizare a studiilor universitare de LICENȚĂ/DISERTAȚIE din 

……………………………… şi propun acordarea notei ………………………… 

 

 

Oradea, 

Data: …………………………………                                                                                

Coordonator Ştiinţific: 

 

Semnătura: ……………………………………… 
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