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1. Tema proiectului:  
 

 
2. Numele şi prenumele absolventului:   
 
 
3. Promoţia:  
 
 
4. Numele şi prenumele coordonatorului:  
 
             
5. Termenul de predare a proiectului:  
 
 
 
 
 

DECAN, 
Prof.univ.dr.ing. Nicolae UNGUREANU 

  
 
 
 
 
 



 
 

Fişa candidatului la examenul de finalizare a studiilor 
 
 

Candidat:  _________________________________________________ Promoţia:  _______________  

Program de studii:  _____________________________________ Forma de învăţământ: ___________  

Titlul proiectului/lucrării de finalizare a studiilor:  __________________________________________  

 __________________________________________________________________________________   

Coordonatorul proiectului/lucrării de finalizare a studiilor  ___________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

Proiectul/lucrarea rezolvă: 

□ o temă în continuarea unui proiect din anii anteriori 

□ o temă în legătură cu un alt proiect  

□ o temă nouă fără conexiuni cu alte proiecte 

1. Documentarea absolventului asupra temei: □ foarte bună;  □ bună;  □ suficientă;  □ insuficientă. 

2. Volumul de muncă depus: □ foarte mare;   □ mare;   □ mediu;   □ mic. 

3. Idei originale introduse de absolvent în proiect: □ foarte multe;   □ multe;   □ puţine;   □ niciuna. 

4. Rezultatele au fost testate sau simulate: □ complet;    □ parţial;   □ insuficient;    □ nu e cazul. 

5. Cerinţele temei au fost îndeplinite:   □ complet;    □ parţial;    □ insuficient;    □ deloc. 

6. Prezentarea (claritatea) şi aspectul lucrării: □ foarte bune;   □ bune;  □ suficiente;  □ insuficiente. 

7. Alte aprecieri (dacă este cazul) _______________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________   

 
Nr. 
crt. 

Etapa de pregătire Observaţii Nota 

1 
Întocmirea planurilor de cercetare + documentare 

bibliografică +  acumulare de abilităţi   

2 
Prezentarea rezultatelor obţinute, evaluarea 

progresului în elaborarea proiectului şi consiliere   

3 
Pre-prezentarea lucrărilor în stadiul nefinalizat 

(eventual sesiune de lucrări ştiintifice)   

4 Forma scrisă a lucrării de finalizare a studiilor   

 NOTA FINALĂ PROPUSĂ   
 
De acord cu susţinerea proiectului:   □ DA    □ NU 
Data __________________________ Semnătura coordonatorului _____________________________   



 
 

 
 

DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE  

PRIVIND AUTENTICITATEA LUCRĂRII DE DIPLOMĂ 

 

 Subsemnatul _____________________________________________________________________, 

legitimat cu _______, seria __________, nr ________________, CNP _______________________________, 

autorul lucrării ___________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________, 

elaborată în vederea susţinerii examenului de finalizare a studiilor de licență la Facultatea de Inginerie, 

Specializarea _________________________________, din cadrul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, 

sesiunea ____________________ a anului universitar __________________, declar pe proprie răspundere, 

că această lucrare este rezultatul propriei mele activităţi intelectuale, pe baza cercetărilor mele şi pe baza 

informaţiilor obţinute din surse care au fost citate, în textul lucrării, şi în bibliografie. 

Declar, că această lucrare nu conţine porţiuni plagiate, iar sursele bibliografice au fost folosite cu 

respectarea legislaţiei române şi a convenţiilor internaţionale privind drepturile de autor. 

Declar, de asemenea, că aceasta lucrare nu a mai fost prezentată în faţa unei alte comisii de examen de 

licenţă/diplomă/disertaţie. 

În cazul constatării ulterioare a unor declaraţii false, voi suporta sancţiunile administrative, respectiv, 

anularea examenului de licență/diploma. 

 

Nume, prenume 

_____________________________________ 

Data 

_____________________ 

Semnătura 



  

 
 
 

REZUMAT  
 
Titlul: [în limba română]  
 
Se va face o descriere succintă (maxim 15 rânduri) a proiectului de diplomă în limba română, în 
care vor fi abordate cu precădere următoarele aspecte: [12pt, justify, la 1 rând, maxim ½ pag.] 

• noutatea şi utilitatea ideii expuse în lucrare 

• descrierea concisă a contribuţiei tehnice a autorului 

• evidenţierea elementelor de originalitate şi noutate aduse de autor 

• descrierea avantajelor şi limitărilor rezultatului lucrării 
 
 

 
 

 
ABSTRACT 

 
Tilul: [în limba engleză] 
 

[Traducerea sintezei în limba engleză] [12pt, justify, la 1 rând, maxim ½ pag.] 
 

Notă: Ambele versiuni nu vor depăși 1 pagină împreună!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

GHID PRIVIND 

ELABORAREA PROIECTULUI DE DIPLOMĂ 

pentru programul de studii 

INGINERIA ȘI PROTECȚIA MEDIULUI ÎN INDUSTRIE 

 

 

 

1. Noțiuni introductive 

Studiile de licenţă se finalizează cu elaborarea şi susţinerea proiectului de diplomă. Această lucrare 

se realizează de către student sub îndrumarea ştiinţifică a cadrului didactic ales liber de către acesta. Tema 

proiectului se stabileşte de comun acord cu coordonatorul iar studentul va respecta cu rigurozitate 

desfăşurătorul de acţiuni conceput de coordonator. 

Susţinerea proiectului de diplomă are loc în faţa unei Comisii formată din cadre didactice 

universitare care dețin titului de doctor. 

Informaţiile furnizate de ghidul metodologic vor fi utilizate atât de autorul proiectului de diplomă pe 

parcursul elaborării acestuia cât şi de membrii comisiei de examinare în vederea evaluării ştiinţifice a 

respectivei lucrări şi a susţinerii acesteia. 

Prin modul în care studentul pregăteşte şi susţine lucrarea de absolvire acesta denotă nivelul de 

cunoaştere şi de abordare ştiinţifică a unei teme sau a unui domeniu de specialitate, precum şi abilitatea de 

dobândire a informaţiilor, de sintetizare a acestora, respectiv de interpretare si prelucrare a datelor 

rezultate din activităţile practice. 

2. Criterii procedurale privind proiectul de diplomă  

Prima condiţie ca absolventul să îşi poată depune şi susţine proiectul de diplomă este ca acesta să 

aibă promovate toate examenele şi verificările contractate şi implicit să fi acumulat numărul de credite 

aferent. 

Studentul beneficiază de posibilitatea de a-şi alege coordonatorul ştiinţific, respectiv tema 

proiectului din lista cu tematicile propuse de cadrele didactice şi care poate fi consultată la avizierul 

departamentului/facultăţii. De asemenea, acesta poate să abordeze orice altă temă relevantă pentru 

specializarea studiilor efectuate, în deplin acord cu cadrul didactic îndrumător şi cu respectarea 

procedurilor de anunţare a acesteia. 

Înscrierea candidaţilor la examenul de licenţă din cadrul Facultăţii de Inginerie, specializarea 

Ingineria și Protectia Mediului în Industrie, se face cu cel puţin 10 zile înainte de începerea examenului.  

3. Formatarea proiectului de diplomă 



Lucrarea se redactează în limba română (cu diactritice) și va avea între 40 şi 100 de pagini. Prima 

parte conţine o scurtă introducere în problematica lucrării, importanţa şi actualitatea temei abordate şi 

descrierea structurii lucrării.  

Capitolele efective ale proiectului conţin:  

✓ prezentare teoretică și stadiul actual ale problematicii cercetate,  

✓ modelele matematice, metodele, algoritmii etc utilizaţi,  

✓ detalierea contribuţiilor proprii (ce s-a calculat, proiectat, analizat, optimizat, conceput, realizat, 

măsurat, experimentat etc.).  

Ultima parte reprezintă concluziile lucrării care vor integra sintetizarea şi interpretarea rezultatelor 

obţinute precum și principalele rezultate ale cercetării. 

Prezentarea situaţiei actuale (teorie, descriere metode etc) să nu depăşească 40%, astfel încât 

contribuţia proprie să ocupe minim 60% din lucrare. 

 Formatul paginii este DIN A4 (297 x 210 mm) MSWord. Marginile sunt: sus 3 cm, jos 2,5 cm, stânga, 

dreapta 2 cm. Header 1,25 cm și footer la 1,25 cm. Fontul utilizat este de Times New Roman, spaţiere la 1 

rând.  

Titlurile de capitol (nu utilizaţi numerotarea automată): 14 pt bold, litere mari, aliniat centrat; 

titlurile subcapitolelor: 12 pt bold litere mici, aliniat la stânga; textul lucrării 12 pt. regular. 

Capitolul nou începe pe pagină nouă, titlul de capitol are în faţă 4 rânduri goale şi două după. 

Subcapitolul are două rânduri goale înainte de titlu şi unul după. 

1.1.1. Sub-subcapitol 

Sub-subcapitolul are un rând gol înainte şi nu are rând gol după. Titlul sub-subcapitolului 12 pt italic 

litere mici. 

Notarea figurilor (după figură) şi a tabelelor (înainte de tabel) se face cu 11 pt. italic; considerând 

numărul capitolului (nu şi al subcapitolului) în notare (ex. Fig. 2.1, Tabelul 2.1). 

Lucrarea se recomandă a se printa față-verso (situație în care lucrarea este mai redusă, numărul de 

file este jumătate) pentru a respecta principiile ecologice de protejare a naturii. În situațiile care din motive 

tehnice nu permit printarea față-verso, se poate lista lucrarea și pe o față a filei.  

Atenţie la numerotarea paginilor, modificați numărul de pornire al primei pagini: 

• La printare pe o față: Cuprinsul începe de la 6 şi se termină la n. Lucrarea va începe de la 

n+1. În acest template lucrarea începe de la pagina 7 fiindcă cuprinsul are doar o pagină (6), 

deci pentru un cuprins ce ocupă două pagini (6 şi 7), lucrarea trebuie să înceapă cu pagina 

8. 

• La printare față-verso: Cuprinsul începe de la 11 şi se termină la n (foaia de gardă este 1, 

verso-ul ei, pagină albă, este 2, etc.). Lucrarea va începe de la n+1, cu mențiunea că toate 

capitolele încep pe pagină impară. Pentru o lucrare redactată pe acest template aceasta 

începe de la pagina 13 fiindcă cuprinsul are doar o pagină (11) și capitolul nu poate începe 

pe pagină pară, deci pentru un cuprins ce ocupă două pagini (11 şi 12), lucrarea trebuie să 

înceapă cu tot cu pagina 13, dar pt. trei pagini cuprins lucrarea începe nu de la 14 ci de la 

15. Utilizați ”Insert/page break” pt. a trece capitolul de pe o pagina pară pe una impară. 

Sinteza proiectului nu se leagă, se atașează doar la lucrare. 



4. Structura proiectului de diplomă 

Prima filă a lucrării este coperta urmată de: Foaia de gardă, Fișa decan, Fișa candidatului, 

Declarație, și Rezumat RO-EN. Aceste pagini nu se numerotează, dar se ține cont de ele la numerotarea 

restului lucrării. Ele se găsesc in format tipizat, în prezentul folder. 

• Coperta – va îndeplini următoarele criterii: Format A4, material – carton, culoare albă, mod de 

legare – tip carte, buzunar pentru Referatul de apreciere al coordonatorului 

În continuare vor apărea următoarele:  

➢ Cuprins  

➢ Introducere  

➢ Conţinutul propriu-zis al lucrării  

➢ Concluzii (maxim 1 ½ pagini) și, opțional, Recomandări 

➢ Bibliografie  

4.1 Cuprinsul proiectului de diplomă 

Cuprinsul va fi făcut astfel încât să apară clar și distinct fiecare capitol și subcapitol cu denumirea aferentă 

precum și numărul paginii aferente din lucrare. In cuprins vor apărea obligatoriu introducerea, capitolelele 

și subcapitolele, concluziile, bibliografia și, după caz, anexele. 

CUPRINS 

 Pg. 

Introducere  

Capitoul 1. xxxxxxxxxxxxxxxxx xx 

1.2 xxxxxxxxxxxxxxxx xx 

1.3 xxxxxxxxxxxxxxxx xx 

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

Concluzii Xx 

Bibliografie  

Anexe  

 

 

4.2 Introducerea proiectului de diplomă 

În Introducere se va face o scurtă prezentare a tematicii, modul de structurare a lucrării, câteva referiri la 

rezultatele obținute și la utilitatea acestora. Informația trebuie să fie concisă și clară astfel încât să ofere o 

imagine de ansamblu lucrării.  

Introducerea nu va depăși 1 pagină.  

4.3 Conținutul propriu-zis al proiectului de diplomă 

Partea I - Partea teoretică – va conţine următoarele abordări: 

o Prezentarea scopului propus, respectiv prezentarea în detaliu a domeniului/subiectului supus 

cercetării 

o Stadiul cunoaşterii domeniului pe plan internaţional şi naţional (fundamentat pe cele mai 

relevante date din literatura de specialitate) 

o Aspecte legislative şi instituţionale privind subiectul abordat 

Partea a II-a - Contribuţii proprii – care pot consta în: 



o Prezentarea metodei de lucru/abordare 

o Realizarea unui studiu conceptual bazat pe date statistice sau observaţii în teren; 

o Prelucrarea şi interpretarea rezultatelor obţinute din experimente proprii  

o Realizarea unor modelări probabilistice, matematice/computaţionale cu softuri omologate; 

Instructiuni tehnice privind figurile, tabelele și ecuațiile folosite în lucrare: 

FIGURI ŞI TABELE 

 Figurile trebuie să fie de bună calitate. Figurile şi tabelele se centrează şi se plasează în imediata 

vecinătate a textului care face referire la acestea. Atenţie cu încadrarea în text: un rând gol înainte şi un 

rând gol după descrierea figurii. Nu lăsaţi spaţii ample înainte sau după figuri şi tabele. Figurile trebuie să fie 

explicite: axele notate, unităţile de măsură specificate, legendă dacă e cazul, etc. La fel şi cu tabelele: 

mărimi, unităţi de măsură. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.1. Succesiunea etapelor de emitere a autorizației de mediu 

 

Tabel 2.1 Prezentarea secțiunilor de monitorizare a calității receptorului 

Punct de 

probare 
Secţiunea urmărită 

Coordonate punct probare 

Latitudine 

nordică 

Longitudine 

estică 

Punct 1 secţiunea în aval de iazul de decantare Plopiş-Răchiţele 

(zona Plopiş, după confluenţa cu pârâul Răchiţele, la 

cca. 7 km distanţă de uzina de preparare) 

47°36’13.90” 23°46’55.80” 

Punct 2 secţiunea în aval de zona de influenţă a industriei 

miniere (zona Copalnic, la cca. 11 km distanţă de 

punctul 7 

47°32’52.00” 23°44’21.00” 

ECUAŢII  

 Ecuaţiile se centrează în pagină şi se numerotează la dreapta între paranteze rotunde de la 1 la n, 

considerând numărul capitolului (nu şi al subcapitolului, ex. 4.1, 4.2, ...). Lăsați un rând gol înainte şi un rând 

gol după ecuație. Toate mărimile ce apar în text notate cu litere, se scriu italic. 

Exemplu de caz: 

Bilanț de mediu 

nivel 0 (BM 0) 

Bilanț de mediu 

nivel I (BM I) 

 

Program pentru conformare 

Autorizație de mediu 

Bilanț de mediu 

nivel II (BM II) 



Indicele stării de poluare globală a unui ecosistem (IPG), este dat de raportul dintre suprafaţa reprezentând 

starea ideală (Si) şi suprafaţa reprezentând starea reală (Sr). Referinţele bibliografice se fac prin [1]. Astfel, 

indicele de poluare globală (IPG) este dat de ecuația: 

 

 

r

i
PG

S

S
I =  (4.1) 

 

 Ecuaţiile se redactează în Editorul de ecuaţii al Word (insert/object/Microsoft Equation 3.0). Vedeţi 

modul de scriere şi aranjare, utilizând tasta ¶ (se setează tab-urile, primul centrat si al doilea la dreapta). 

 

4.1 Subcapitol 

Ecuaţia următoare se notează (4.2) şi nu (4.1.1): 

 

 
67,103

200

S

S
I

r

i
PG ==  (4.2) 

Aceeaşi regulă se aplică şi la numerotarea figurilor şi tabelelor. 

Observație: toate tabelele, figurile si ecuatiile vor fi menționate în text.  

4.4 Concluziile (Recomandările) din proiectul de diplomă 

În acest capitol vor fi prezentate succint etapele realizării lucrării și rezultatele obținute punându-se accent 

pe contribuțiile proprii ale autorului. Opțional, autorul, pe baza cercetărilor proprii, poate face recomandări 

de optimizare sau remediere a situațiilor prezentate în lucrare.  

Informațiile prezentate nu vor depăși 11/2 pagini. 

4.5 Bibliografia din proiectul de diplomă 

Bibliografia se constituie în ordinea citării în text a referințelor. Bibliografia se scrie astfel: autor 12 

pt. regular, titlu (cărţii sau articolului din revistă sau conferinţă) 12 pt. italic, editura (sau dupa caz numele 

revistei, numărul şi paginile), anul, cu litere regular. Sursa bibliografică fără autori, se va scrie după același 

format doar că numele autorilor va fi suplinit de trei asteriscuri.  

Notă: Toate informațiile prezentate la Bibliografie se vor regăsi în conținutul proiectului de diplomă.  

Exemplu: 

BIBLIOGRAFIE  

[1] Bodiu, A., Popescu, G., Ilie, P., Beregiuc, V., Regiunea minieră Baia Mare, Monografie, 

Editată de Oficiul de Documentare şi Publicaţii Tehnice, 1971. 

[2] Burtica, G., Pode, R., Micu, D., Impactul poluanţilor asupra mediului înconjurător, Editura 

Tehnică Bucureşti, 1985. 

[3] ***Raport cu privire la Bilanțul de mediu – Nivel I necesar emiterii Autorizației de mediu 

pentru Perimetrul minier Bolduț din cadrul EM Cavnic, SC ICPM SA, 2001 



 

5. Recomandări stilistice şi de sintaxă  

O lucrare ştiinţifică trebuie să fie realizată corect și coerent din punct de vedere lingvistic. În acest sens, 

este necesar ca exprimarea ideilor şi redactarea lucrării să respecte prevederile gramaticii Limbii Române şi 

să îndeplinească cel puţin următoarele criterii: 

• conformarea cu prevederile Dicţionarului Ortografic, Ortoepic şi Morfologic al Limbii Române (DOOM) 

(ediţia a II-a, 2007) 

• pentru redactarea lucrării ştiinţifice se utilizează un limbaj impersonal iar exprimarea trebuie să fie 

clară şi concisă  

• se vor evita formulările pleonastice 

• se recomandă evitarea cuvintelor inutile, a repetiţiilor, a jargoanelor şi a frazelor foarte lungi; 

• nu se lasă spaţiu înainte de semnele de punctuaţie (virgulă, punct, punct şi virgulă, două puncte); 

• nu se lasă spaţiu înainte şi după: bară înclinată (slash), după paranteza deshisă şi înainte de cea închisă 

etc; 

• înainte de „etc” nu se pune virgulă; 
• în situaţiile în care apar nedumeriri sau nesiguranţă cu privire la forma corectă a cuvintelor se 

recomandă utilizarea Dicţionarului Explicativ al Limbii Române sau să se acceseze www.dexonline.ro.  

• se va evita utilizarea ostentativă a acronimelor şi a siglelor; 

• se vor utiliza maxim trei tipuri de semne grafice pentru aliniere din lista „bullets” a paginii word, se va 

evita scrierea cu efecte artistice a textelor precum şi utilizarea de clip art-uri. 

 

6. Susţinerea proiectului de diplomă 

Prezentarea şi susţinerea lucrării de licență 

Prezentarea proiectelor se va realiza în Power Point şi va cuprinde obligatoriu cel puţin următoarele 

elemente: 

• 1 slide cu date de identificare a lucrării: titlu, coordonator ştiinţific şi autor 

• 1 slide cu obiectivele abordate (se va evidenţia partea de contribuţie proprie -originalitate) 

• 15-20 slide-uri cu prezentarea propriu-zisă a lucrării (contribuţia proprie va fi evidenţiată în mod 

distinct) 

• 1-2 slide-uri cu concluzii şi recomandări/propuneri 

• 1 slide cu bibliografie selectivă (reprezentativă pentru informaţiile prezentate) 

Prezentarea proiectului se va face prin expunere liberă şi se va evita citirea textului de pe slide-uri.  

Slide-urile vor fi realizate cu respectarea următoarelor condiţii: 

• vor conţine cele mai importante şi sugestive informaţii, relevante pentru tema lucrării şi se va 

insista ce mai mult asupra părţii de contribuţie personală a absolventului 

• se va utiliza doar efectul animat „appear” şi se vor evita alte efecte animate, muzica, respectiv alte 

sunete (de ex: aplauze) 

• conţinutul unui slide va fi relativ redus (maxim 2 imagini/1 diagramă, foarte puţin text, 2-3 formule 

etc) 

Conduita privind susţinerea lucrării de licență: 

http://www.dexonline.ro/


Pentru buna desfăşurare a examenului de susţinere a lucrării de licență se recomandă ca absolventul să 

respecte câteva reguli, cum sunt: 

• respectarea programului stabilit pentru susţinerea lucrărilor (nu se acceptă întârzieri); 

• ţinuta şi vestimentaţia trebuie să fie decente – se vor evita hainele de plajă şi acesoriile în exces 

• nu se vor depăşi 15 minute pentru prezentare iar în maxim 10 minute se va răspunde la întrebările 

adresate de membrii comisiei 

• se va evita citirea de pe slide-uri şi se va utiliza vorbirea liberă pe marginea conţinutului slide-urilor 

 

7. Aspecte privind interzicerea plagierii și comercializării proiectului de diplomă 

Semnificaţia verbului cuvântului „plagiat” semnifică ”creaţia cuiva însuşită, integral sau parţial, de către 

altcineva şi prezentată drept creaţie personală” (DEX’98). Cu alte cuvinte plagierea este o infracţiune de 

tipul hoţiei şi care se pedeseşte conform procedurilor legale privind furtul de proprietate intelctuală. 

Conform art. 310 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, plagierea rezultatelor sau publicaţiilor altor 

autori precum şi confecţionarea de rezultate sau folosirea de date fictive în materialele ştiinţifice elaborate, 

constituie abateri grave de la norma de conduită în cercetarea ştiinţifică şi activitatea universitară. 

De asemenea, în baza legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi 

completările ulterioare, operele ştiinţifice cum sunt: comunicările, studiile, cursurile universitare, 

manualele şcolare, proiectele şi documentaţiile ştiinţifice constituie obiect al dreptului de autor iar orice 

formă de însuşire sau de vânzare a acestora se pedepseşte de lege. 

În proiectul de diplomă elaborat se vor regăsi absolut toate sursele de informare, altfel informaţiile 

respective se vor considera ca aparţinând autorului, caz care poate degenera într-o situaţie de plagiere. 

La fel de gravă ca şi plagierea este comercializarea lucrărilor de licență, respectiv însuşirea conţinutului 

acestora. 

Pentru asumarea responsabilităţii asupra conţinutului lucrării şi a situaţiilor privind 

plagierea/comercializarea, autorul lucrării va depune odată cu proiectul şi o declaraţie scrisă, pe proprie 

răspundere, că lucrarea este rezultatul activităţii sale şi că nu a apelat la tehnici de plagiere, comercializare 

sau de asumare nemeritată a calităţii de autor. 

 

8. Evaluarea proiectului de diplomă 

Examinarea se realizează de către o Comisie de specialitate numită prin decizia Rectorului şi a cărei 

componenţă este aprobată în prealabil de Senatul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca. 

Comisa este formată din: preşedinte, membri şi 1 secretar (care are doar rol de administrare a 

documentelor). Persoanele din comisie nu pot fi cu cei examinaţi în relaţii de: soţi, afini şi rude inclusiv până 

la gradul al III-lea. 

Examenul de licență constă în susţinerea a două probe: 

• proba 1: evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate; 

• proba 2: prezentarea şi susţinerea lucrării de licență (prezentarea şi susţinerea sunt publice);  

Atât examenul de licenţă se desfăşoară prin contact direct, nemijlocit, prin prezenţa în acelaşi loc şi în 

acelaşi moment, a comisiei de examinare şi a examinantului. 



Media de promovare a examenului de finalizare a studiilor trebuie să fie minim 6,00 iar dacă aceasta se 

calculează pentru 2 probe atunci fiecare probă trebuie să aibă mimin nota 5,00. Media se calculează cu 

două zecimale fără rotunjire. Notele acordate de membrii comisiei sunt numere întregi de la 1 la 10. 

Cele două probe aferente examenului de licenţă se vor desfăşura în umătoarele condiţii: 

• Proba 1 – de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate  

Această probă se va desfăşura oral şi constă din întrebari adresate de comisie candidatului în vederea 

evaluării cunoştinţelor acestuia din domeniul disciplinelor fundamentale şi de specialitate. Aceste întrebări 

se vor fundamenta pe tematica stabilită şi comunicată anterior absolvenţilor. Pe baza răspunsurilor fiecare 

membru al comisiei (cu excepţia secretarului) va acorda o notă iar media aritmetică a acestora va constitui 

nota candidatului la prima probă. 

• Proba 2 - prezentarea şi susţinerea lucrării de licență 

Înainte de prezentarea proiectului de diplomă, pe baza analizei conţinutului proiectului, coordonatorul 

lucrării emite un referat de apreciere în care va trece observaţiile şi calificativul propus (satisfăcător, bine, 

foarte bine, excelent). 

Prezentarea proiectului se va face în 10-15 minute şi se vor utiliza mijloace moderne de proiectie (laptop, 

videoproiector, retroproiector). De asemenea, candidatul poate să folosească planşe şi schiţe proprii pe 

suport de hârtie/carton.  

Prezentarea şi susţinerea proiectului se va încheia cu întrebări din partea membrilor comisiei pe marginea 

conţinutului materialului prezentat. 

Aprecierea proiectului de diplomă şi acordarea punctajului se vor face pe baza următoarelor criterii: 

• Calitatea conţinutului şi a prezentării proiectului 

• Calitatea răspunsurilor la întrebările adresate de comisie  

• Aportul propriu al candidatului la rezolvarea temei din proiect (contribuţiile proprii) 

• Concordanţa dintre tema proiectului şi conţinutul acestuia 

• Calificativul propus de coordonator 

Fiecare membru al comisiei va evalua prezentarea şi răspunsurile candidatului cu o notă de la 1 la 10 iar 

media aritmetică a acestora va constitui nota pentru această probă. 

Mediile se vor calcula şi centraliza de secretarul comisiei în catalogul examenului de licență. Catalogul va fi 

semnat de către fiecare membru al comisiei şi contrasemnat de preşedintele acesteia. 

Rezultatele se vor afişa la avizierul facultăţii și pe ușa sălii în care s-a desfășurat examinarea distinct pentru 

fiecare probă susţinută, precum şi media finală de promovare a examenului. 
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