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1. SCOP 

1.1. Prezentul regulament, cod RG-39, stabileşte regulile şi responsabilităţile privind organizarea şi 
desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare. 
 
2. DOMENIU DE APLICARE 

2.1. Se aplică în cadrul Universităţii “Danubius” din Galaţi. 

3. DOCUMENTE DE REFERINTĂ 

 Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
 Legea 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
 Hotărârea Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de 

masterat; 
 Ordinul nr. 6125 din 20 decembrie 2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi 

desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie cu modificările și completările 
ulterioare; 

 SR EN ISO 9001:2015 - Sisteme de management al calităţii. Cerinţe. 
 PG-01 - Elaborarea şi gestionarea procedurilor.  

 
4. TERMINOLOGIE; ABREVIERI  

4.1. Terminologie 

♦ Nu este cazul 

4.2. Abrevieri 

 ARACIS – Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior. 

5. REGULI DE PROCEDURĂ ŞI RESPONSABILITĂŢI 

5.1. Responsabil de proces – Rector 

5.2. Resurse: 

 personal instruit corespunzător; 
 alocarea timpului necesar. 

5.3. Reglementările din prezentul regulament se derulează după cum se prezintă în continuare. 
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5.4. Dispoziții generale 
 
Art. 1. Prezentul Regulament a fost elaborat pe baza următoarelor documente:  

- Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;  
- Legea 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările 

ulterioare;  
- Hotărârea Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare 

de masterat; 
- Ordinul nr.6125 din 20 decembrie 2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare 

şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie. 
Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 143 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, 
examenele de finalizare a studiilor universitare organizate de către Universitatea „Danubius” din 
Galaţi sunt: 
- examen de licenţă, pentru ciclul de studii universitare de licenţă; 
- examen de disertaţie, pentru ciclul de studii universitare de master. 
Art. 3. Universitatea „Danubius” din Galaţi organizează examen de licenţă pentru absolvenţii 
proprii la: 
- programe de studii universitare de licență/specializări acreditate în condiţiile legii; 
- programe de studii universitare de licență /specializări autorizate să funcţioneze provizoriu pentru 
care universitatea are, în acelaşi domeniu de licenţă, programe de studii universitare de 
licență/specializări acreditate.  
Art. 4. Universitatea „Danubius” din Galaţi poate organiza examen de licenţă pentru absolvenţii 
altor instituţii de învăţământ superior acreditate sau autorizate provizoriu la programe de studii 
universitare de licenţă care există în structura universităţii, în condiţiile prevăzute de prezentul 
regulament, cu respectarea prevederilor legale.  
Art. 5. Absolvenţii unei instituţii de învăţământ superior acreditate se pot înscrie şi pot susţine 
examenul de licenţă la Universitatea „Danubius” din Galaţi cu aprobarea senatelor universitare ale 
celor două instituţii de învăţământ superior, după avizul consiliilor de administraţie. 
Art. 6. – (1) Absolvenţii care provin din instituţii de învăţământ superior autorizate provizoriu 
susţin examenul de licenţă la Universitatea „Danubius” din Galaţi în baza unui protocol încheiat 
între cele două instituţii de învăţământ superior, cu aprobarea senatelor universitare, după avizul 
consiliilor de administraţie . 
(2) Înscrierea absolvenţilor pentru examenul de licenţă se realizează de către instituţia de învăţământ 
superior în care au urmat studiile, în baza protocolului încheiat între cele două instituţii de 
învăţământ superior, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 
Art. 7. În situaţia în care, la nivel naţional, într-un domeniu de licenţă există numai programe de 
studii universitare de licenţă/specializări autorizate să funcţioneze provizoriu, absolvenţii acestor 
programe susţin examenul de licenţă/diplomă la instituţii de învăţământ superior acreditate care au 
programe de studii universitare de licenţă/specializări acreditate similare, stabilite de către Agenţia 
Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior. 
Art. 8. – (1) Examenul de licenţă constă din două probe orale, după cum urmează: 
proba 1: evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate; 
proba 2 : prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă. 
(2) Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă sunt publice. 
(3)  Tematica şi bibliografia se publică pe site-ul web al instituţiei de învăţământ superior. 
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(4) Cele două probe menţionate anterior pentru examenul de licenţă se desfăşoară în prezenţa, în 
acelaşi loc şi în acelaşi moment, a comisiei/comisiilor de examen specifice fiecărei probe şi a 
examinatului. 
Art. 9. Examenul de disertaţie constă în prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie. Susţinerea 
lucrării de disertaţie este publică şi se desfăşoară în prezenţa, în acelaşi loc şi în acelaşi moment, a 
comisiei de examen şi a examinatului.  
Art. 10. Universitatea „Danubius” din Galaţi organizează şi desfăşoară examen de disertaţie numai 
pentru absolvenţii proprii, din promoţia curentă şi din promoţiile anterioare, atât de la studiile 
universitare de master, cât şi de la studiile postuniversitare de master organizate în baza Legii nr. 
1/2011 a educației naționale, modificările şi completările ulterioare.  
Art. 11. La un program de studii universitare/specializare examenul de finalizare a studiilor se 
organizează şi se desfăşoară în aceleaşi condiţii pentru toţi candidaţii, indiferent de forma de 
învăţământ parcursă sau de instituţia de învăţământ superior absolvită. 
Art. 12. Absolvenţii Universităţii „Danubius” din Galaţi ai programelor de studii 
universitare/specializărilor autorizate să funcţioneze provizoriu pentru care nu se poate organiza 
examen la Universitatea „Danubius” din Galaţi vor susţine examenul de finalizare a studiilor la alte 
universităţi acreditate, conform reglementărilor legale. 
 
5.5. Organizarea examenului de finalizare a studiilor universitare 
 
Art. 13. - (1) Examenele de finalizare a studiilor universitare de licenţă se organizează în trei 
sesiuni, în perioadele stabilite de Senatul Universităţii „Danubius”, din care două sesiuni în anul 
universitar curent şi o sesiune în luna februarie a anului universitar următor.  
(2) Examenul de finalizare pentru absolvenţii de studii universitare de master organizate de 
Facultatea de Drept, cu o durată de 1,5 ani (3 semestre) se organizează în două sesiuni pe parcursul 
unui an calendaristic: aprilie-mai şi septembrie. 
(3) Examenul de finalizare pentru absolvenţii de studii universitare de master organizate de 
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Facultatea de Comunicare şi Relaţii Internaționale, cu o durată 
de 2 ani (4 semestre) se organizează în două sesiuni pe parcursul unui an calendaristic: sesiunea de 
vară (iulie) şi sesiunea de toamnă (septembrie). 
Art. 14. Universitatea „Danubius” din Galaţi va informa candidaţii despre perioadele de organizare 
a examenelor de finalizare a studiilor, condiţiile şi perioadele de înscriere, tematica, bibliografia, 
programele, accesul la biblioteci, cursurile de pregătire etc., prin afişare la sediul universităţii şi pe 
pagina web.  
Art. 15. Temele lucrărilor de licenţă sau lucrărilor de disertaţie sunt stabilite de către departamente 
şi sunt aprobate de consiliul facultăţii, care are şi obligaţia de a aduce la cunoştinţa studenţilor, 
odată cu titlul temelor, toate cerinţele de calitate, precum şi termenele de elaborare. 
Art. 16. - (1) Pot fi conducători ştiinţifici ai lucrărilor de licenţă profesori universitari, conferenţiari 
universitari, şefi lucrări/lectori. Lucrările de disertaţie pot fi coordonate ştiinţific de către profesori 
universitari, conferenţiari universitari şi şefi lucrări/lectori universitari cu titlul ştiinţific de doctor.  
(2) Pentru a preveni fenomenul comercializării de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării 
de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă sau de disertaţie, fiecare candidat 
are obligaţia de a consemna în scris, sub proprie semnătură şi de a înregistra oficial la secretariatul 
facultăţii documentul-tip completat de mână prin care evidenţiază contribuţia proprie şi gradul de 
originalitate al lucrării.  
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(3) Toate lucrările de licenţă şi disertaţie vor fi verificate de către conducătorii ştiinţifici prin 
intermediul programului antiplagiat achiziţionat în acest scop de universitate. 
Art. 17. - (1) Comisiile pentru examenul de finalizare a studiilor se stabilesc pe programe de studii 
universitare/specializări, prin decizia rectorului, la propunerea consiliilor facultăţilor. Componenţa 
comisiilor pentru examenele de licenţă şi disertaţie se publică pe site-ul web al Universităţii. 
Membrii comisiilor pentru examene nu se pot afla, cu cei examinaţi sau între ei, în relaţie de soţi, 
afini şi rude până la gradul al III-lea inclusiv, conform legii. 
(2) Fiecare comisie este alcătuită din preşedinte, membri şi secretar. 
(3) Preşedintele comisiei de examen de finalizare a studiilor trebuie să aibă gradul didactic de 
profesor universitar sau de conferenţiar universitar. 
(4) Membrii comisiei de examen de finalizare a studiilor trebuie să aibă titlul ştiinţific de doctor şi 
gradul didactic de lector universitar/şef de lucrări universitar, conferenţiar universitar sau profesor 
universitar. 
(5) Secretarul comisiei de examen de finalizare a studiilor trebuie să aibă cel puţin gradul didactic 
de asistent universitar şi are numai atribuţii de administrare a documentelor. 
(6) Comisia de examen de finalizare a studiilor poate lucra pe subcomisii. 
(7) Componența comisiilor pentru examenele de licență/diplomă și disertație și a comisiilor pentru 
soluționarea contestațiilor, precum și numărul membrilor acestora nu se modifică pe durata 
examenelor de finalizare a studiilor. 
Art. 18. - (1) Susţinerea lucrării de licenţă/disertaţie se face în faţa comisiei.  
(2) Conducătorul ştiinţific al lucrării de licenţă/disertaţie propune o notă în referatul de apreciere 
care însoţeşte lucrarea şi poate participa la susţinere. Nota examenului de finalizare a studiilor se 
stabileşte de către comisia de examen şi nu reprezintă în mod obligatoriu nota propusă de către 
conducătorul ştiinţific al lucrării. 
Art. 19. Examenele de finalizare a studiilor organizate de către Universitatea „Danubius” din Galaţi 
se desfăşoară numai la sediul Universităţii. 
Art. 20. Diplomele se eliberează de către instituţia organizatoare a examenelor de finalizare a 
studiilor concomitent cu suplimentele la diplomă - acte de studii elaborate de către instituţiile 
absolvite de candidaţi. 
 
5.6. Înscrierea candidaţilor la examenul de finalizare a studiilor 

Art. 21. - (1) Absolvenţii programelor de studii/specializărilor acreditate sau autorizate să 
funcţioneze provizoriu de la Universitatea „Danubius” din Galaţi se înscriu şi susţin examenul de 
licenţă în cadrul facultăţii pe care au absolvit-o sau în cadrul altei facultăţi ce aparţine universităţii, 
dacă acestea pot organiza în mod legal susţinerea lor. 
(2) În situaţii deosebite, la cerere, absolvenţii programelor de studii/specializărilor acreditate sau 
autorizate să funcţioneze provizoriu de la Universitatea „Danubius” din Galaţi se pot înscrie şi pot 
susţine, după caz, examenul de licenţă la o altă instituţie organizatoare, cu aprobarea Senatului 
universităţii şi al instituţiei organizatoare, după avizul consiliilor de administraţie. 
Art. 22. Înscrierea absolvenţilor în vederea susţinerii examenului de finalizare a studiilor se face la 
secretariatul facultăţii care are dreptul de a organiza acest examen, cu respectarea prevederilor 
legale în vigoare. 
Art. 23. Înscrierea candidaţilor se efectuează cu cel puţin 10 zile înainte de începerea examenului, 
atât pentru absolvenţii proprii, cât şi pentru cei proveniţi de la alte universităţi. 
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Art. 24. Se pot înscrie în vederea susţinerii examenului de finalizare a studiilor absolvenţii care au 
promovat toate formele de verificare prevăzute în planurile de învăţământ. 
Art. 25. (1) Înscrierea la examenul de finalizare a studiilor universitare se face la secretariatele 
facultăţilor, pe baza fişei tip, la care se ataşează un exemplar din lucrarea de licenţă/disertaţie 
elaborată de absolvent, însoţită de referatul conducătorului ştiinţific, declarația pentru lucrarea de 
licență/masterat, registrul de evidență absolvenți, precum şi un CD cu formatul electronic al lucrării 
de licenţă sau de disertaţie. CD-ul trebuie să fie ataşat, într-un plic, pe coperta interioară, prin lipire. 
Se vor anexa: diploma de bacalaureat/licenţă în original şi copie, certificat de naştere în copie 
legalizată şi certificat de căsătorie în copie legalizată (dacă e cazul), foaia matricolă/suplimentul la 
diplomă, după caz, precum şi adeverinţa de absolvent (pentru absolvenţii altor instituţii de 
învăţământ superior), 3 fotografii şi dovada de plată a taxei de examen. 
 (2) În locul copiilor legalizate solicitate la art. 25 alin. (1) pot fi prezentate documentele 
originale și copiile lor, în vederea certificării conformității copiei cu originalul. 
Art. 26. După încheierea înscrierilor, secretariatul facultăţii va întocmi „Lista candidaţilor înscrişi 
să participe la examenul de licenţă” şi o va afişa cu 24 de ore înainte de începerea examenului, 
împreună cu programarea pe ore şi săli a candidaţilor pentru susţinerea examenului de licenţă. 
Art. 27. Pentru probele: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate şi Prezentarea şi 
susţinerea lucrării de licenţă se alocă fiecăreia câte 5 credite. 
Art. 28. Pentru prezentarea şi susţinerea disertaţiei se alocă 10 credite. 
  
5.7. Desfăşurarea examenului de licenţă 
 

A. SUSŢINEREA PROBEI DE EVALUARE A CUNOŞTINŢELOR FUNDAMENTALE 
ŞI DE SPECIALITATE 

 
Art. 29. Absolvenţii se prezintă la susţinerea probelor la datele şi orele prevăzute în graficele 
întocmite de secretariatele facultăţilor.  
Art. 30. Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate are drept scop verificarea capacităţii 
absolvenţilor de a integra şi valoriza cunoştinţele dobândite pe timpul studiilor universitare şi de a le 
adapta la procesul cognitiv din domeniul specializării, precum şi la cerinţele practice ale profesiunii 
alese. 
Art. 31. Proba de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate constă în verificarea orală 
a cunoştinţelor candidaţilor din domeniul temei de licenţă. 
Art. 32. - (1) Notele membrilor comisiei de examen sunt numere întregi de la 1 la 10.  
(2) Rezultatul probei de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate reprezintă media 
aritmetică a notelor acordate exclusiv de  membrii comisiei şi se calculează cu două zecimale, fără 
rotunjire.  
(3) Nota de promovare trebuie să fie cel puţin 5 (cinci). Absolventul care nu promovează această 
probă nu poate susţine, în continuare, lucrarea de licenţă, fiind eliminat din examen şi declarat 
respins.  
(4) Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor examenelor de finalizare a studiilor nu 
este publică. 
Art. 33. Comisia consemnează notele acordate absolvenţilor la proba de verificare a cunoştinţelor în 
„Catalogul pentru examenul de licenţă – proba de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de 
specialitate”.  
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B. PREZENTAREA ŞI SUSŢINEREA LUCRĂRII DE LICENŢĂ 
 
Art. 34. Susţinerea lucrării de licenţă urmăreşte evaluarea capacităţii absolvenţilor de a procesa 
cunoştinţele în vederea soluţionării problemelor specifice din domeniul de pregătire sau ale unor 
studii de caz. Prin prezentarea lucrării de licenţă se testează capacitatea de analiză şi sinteză a 
absolventului, de integrare a cunoştinţelor şi informaţiilor din domenii diferite, disponibilitatea 
pentru o abordare novatoare şi construcţie independentă, originală, capacitatea de a valorifica 
cunoştinţele teoretice în practica domeniului de specialitate.  
Art. 35. Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă constă în prezentarea conţinutului acesteia de 
către absolvent în faţa comisiei de examen. După prezentare, comisia indică problemele pe care 
absolventul urmează să le detalieze şi procedează la verificarea cunoştinţelor acestuia, prin întrebări 
referitoare la conţinutul lucrării. 
Art. 36. - (1) Nota comisiei pentru prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă este rezultatul mediei 
aritmetice a notelor propuse de fiecare membru al comisiei şi se calculează cu două zecimale, fără 
rotunjire.  
(2) Nota de promovare a probei de susţinere a lucrării de licenţă trebuie să fie cel puţin 5 (cinci).  
(3) Absolvenţii care nu obţin nota minimă la prezentarea şi susţinerea lucrării sunt declaraţi respinşi. 
(4) Comisia consemnează notele acordate absolvenţilor în „Catalogul pentru examenul de licenţă – 
Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă”. 
 
5.8. Stabilirea şi comunicarea rezultatelor examenelor de finalizare a studiilor universitare 
Art. 37. Listele cu rezultatele finale se întocmesc, în ordine alfabetică, de către secretariatul 
facultăţii organizatoare a examenului de finalizare a studiilor universitare, o listă pentru absolvenţii 
declaraţi admişi şi o altă listă pentru cei declaraţi respinşi. 
Art. 38. - (1) Media examenului de licenţă se stabileşte ca medie aritmetică între media probei orale 
de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate şi media obţinută la prezentarea şi 
susţinerea lucrării de licenţă şi se calculează cu două zecimale, fără rotunjire.  
(2) Media de promovare a examenului de licenţă trebuie să fie cel puţin 6 (şase), cu condiţia 
obţinerii notei de promovare la fiecare dintre cele două probe de examen.  
(3) Media examenului de licență/diplomă se calculează cu două zecimale,fară rotunjire, exclusiv în 
baza mediei probei/probelor. 
Art. 39. Rezultatul fiecărei probe se comunică prin afişare la sediul universităţii, în termen de cel 
mult 48 de ore de la data susţinerii acesteia.  
Art. 40. Media examenului de disertaţie se stabileşte ca medie aritmetică exclusiv pe baza notelor 
acordate de toţi membrii comisiei şi se calculează cu două zecimale, fără rotunjire. Media de 
promovare a examenului de disertaţie trebuie să fie cel puţin 6 (şase).  
Art. 41. Având în vedere forma orală de susţinere a probelor de examen, prezentul regulament 
exclude recurgerea la contestaţii din partea candidaţilor.  
Art. 42. După încheierea examenului de licenţă/disertaţie, secretarul şef al facultăţii va înainta 
Rectorului Universităţii „Danubius” din Galaţi listele cu rezultatele finale obţinute de absolvenţi, 
semnate de decani. 
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5.9. Eliberarea diplomelor şi adeverinţelor care atestă studiile absolvite 
 
Art. 43. Absolvenţilor care au promovat examenul de licenţă/disertaţie li se eliberează Diploma de 
licenţă/Diploma de master. Diplomele vor fi însoţite de Suplimentul la Diplomă. 
Art. 44. Eliberarea diplomelor de licenţă/master se face în cel mult 12 luni de la promovarea 
examenului de licenţă/disertaţie. Aceste documente se vor elibera absolvenţilor personal sau 
persoanelor împuternicite de aceştia prin procură, conform prevederilor legale. 
Art. 45. Până la eliberarea diplomei de licenţă/master, facultăţile eliberează, la cerere, adeverinţe 
prin care se certifică promovarea examenului de licenţă/disertaţie. Adeverinţa de absolvire conferă 
titularului aceleaşi drepturi legale ca şi diploma şi trebuie să conţină funcţia, numele şi semnătura 
persoanelor responsabile din instituţia de învăţământ superior, precum şi informaţiile următoare:  
 a) domeniul de studii universitare;  
 b) programul de studii/specializarea;  
 c) perioada de studii;  
 d) media de finalizare a studiilor;  
 e) statutul de acreditare/autorizare provizorie, forma de învăţământ, limba de predare, locaţia 
geografică, numărul de credite şi actul normativ care le stabileşte (hotărâre a Guvernului, ordin al 
ministrului, după caz). În caz de pierdere sau de distrugere, eliberarea unei noi adeverinţe urmează 
procedurile privind eliberarea duplicatelor actelor de studii. 
Art. 46. Absolvenţii care nu promovează examenul de finalizare a studiilor primesc, la cerere, un 
certificat de studii universitare eliberat de instituţia de învăţământ superior absolvită, care va 
cuprinde informaţiile prevăzute la art. 45, cu excepţia lit. d), care se va înlocui cu mediile de 
promovare a anilor de studii. 
Art. 47. Absolvenţii promoţiilor anterioare se pot înscrie la examenele de finalizare a studiilor în 
sesiunile programate.  
Art. 48. Rectorul poate anula, cu aprobarea senatului universitar, un examen de finalizare a 
studiilor, un certificat sau o diplomă de studii, atunci când se dovedeşte că s-a obţinut prin mijloace 
frauduloase sau prin încălcarea prevederilor Codului de etică şi deontologie universitară. 
 
5.10. Dispoziţii finale 
 
Art. 49. Prezentul regulament se aplică începând cu sesiunile de examene de finalizare a studiilor 
aferente anului universitar 2017-2018, inclusiv pentru absolvenţii promoţiilor anterioare care nu au 
susţinut sau nu au promovat examenul de licenţă/disertaţie şi va fi adus la cunoştinţa studenţilor 
prin afişare la avizierul facultăţilor, precum şi pe site-ul universităţii. 
Art. 50. Prezentul regulament se aplică absolvenţilor programelor de studii universitare , organizate 
în baza Legii nr. 288/2004 promulgată, precum şi a Legii 1 din 2011 a educației naționale. 
Art. 51. Prezentul regulament se aplică cu respectarea Standardelor specifice ARACIS prevăzute 
pentru fiecare facultate. 
Aprobat în şedinţele Senatului Universităţii „Danubius” din Galaţi la data de 22.05.2014, 
27.03.2015, 18.02.2016, 10.01.2017 , 09.06.2017 , 19.01.2018 și 25.04.2018. 
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6. ÎNREGISTRĂRI 
6.1. Formulare utilizate  

 

♦ Declarație pentru lucrarea de licență      cod: RG-39-F1 

♦ Fișă de înscriere pentru examenul de licență     cod: RG-39-F2 

♦ Fișă de înscriere la examenul de licență (pentru absolvenți 
 de la alte universități)        cod: RG-39-F3 

♦ Fișă de lichidare         cod: RG-39-F4 

♦ Registru de evidență pentru licență       cod: RG-39-F5 

♦ Declarație pentru lucrarea de disertație      cod: RG-39-F6 

♦ Fișă de înscriere la examenul de disertație      cod: RG-39-F7 

♦ Registru de evidență pentru masterat      cod: RG-39-F8 

♦ Referat de apreciere a lucrării de licență      cod: RG-39-F9 
♦ Referat de apreciere a lucrării de disertație      cod: RG-39-F10 
♦ Acord licenţă pentru absolvenţi externi     cod: RG-39-F11 
♦ Formular solicitare temă licență      cod: RG-39-F12 
 
6.2. Dosare si registre utilizate  
 
 Programul de evidență a studentului         
 Dosarul absolventului   
       
7. ANEXE 

♦ Declarație pentru lucrarea de licență      cod: RG-39-F1 

♦ Fișă de înscriere pentru examenul de licență     cod: RG-39-F2 

♦ Fișă de înscriere la examenul de licență (pentru absolvenți 
 de la alte universități)        cod: RG-39-F3 

♦ Fișă de lichidare         cod: RG-39-F4 

♦ Registru de evidență pentru licență       cod: RG-39-F5 

♦ Declarație pentru lucrarea de disertație      cod: RG-39-F6 

♦ Fișă de înscriere la examenul de disertație      cod: RG-39-F7 

♦ Registru de evidență pentru masterat      cod: RG-39-F8 

♦ Referat de apreciere a lucrării de licență      cod: RG-39-F9 
♦ Referat de apreciere a lucrării de disertație      cod: RG-39-F10 
♦ Acord licenţă pentru absolvenţi externi     cod: RG-39-F11 
♦ Formular solicitare temă licență      cod: RG-39-F12 
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Cod: PG-01-Ed3-R0-F1 



 

 
 Cod: RG-39-Ed6-R1-F1                                                                                                                                                                     

 

 

D E C L A R A Ț I E, 

 

Subsemnatul(a)___________________________________________, 
absolvent (ă) al (a) studiilor universitare de licență ale Facultății de 
________________________________________________, Universitatea 
__________________________________________________________, 
domeniul de licenţă__________________, specializarea/programul de studii 
universitare de licență:___________________________________________ 
_____________________________________________________________, 
promoția_________________, forma de învățământ IF(ZI)/IFR/ID declar pe 
propria răspundere că lucrarea de licenţă cu titlul_____________________ 
_________________________________________________________  
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________,
coordonator științific________________________________________este 
rezultatul muncii mele şi nu a mai fost prezentată niciodată la o altă facultate 
sau instituţie de învăţământ superior din ţară sau din străinătate. 
 
 Totodată, declar că sursele utilizate sunt indicate în lucrare, respectând 
regulile de evitare a plagiatului: 

- fragmentele de text reproduse întocmai, chiar şi în traducere proprie 
din altă limbă, sunt scrise între ghilimele şi deţin referinţa precisă a 
sursei; 

- reformularea în cuvinte proprii a textelor scrise de către alţi autori 
conţine referinţa precisă; 

- rezumarea ideilor altor autori face trimitere la textul original. 

Data: 

Semnătura, 
                                                                                                                                                                                                                                     

  
                                                                                  



 

                                                                                              Cod: RG-39-Ed6-R1-F2 
 

UNIVERSITATEA “DANUBIUS” DIN GALAŢI     
FACULTATEA DE ____________________________________    
 
              
 

FIŞĂ ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE LICENŢĂ 
Sesiunea ________________ 

 
Numele * 

*din certificatul de naştere, urmat, în paranteză, dacă este 
cazul, de numele de căsătorie 

Iniţiala 
tatălui 

Prenumele * 
*complet 

 
 

  

 
născut(ă) pe data de: ziua______, luna________________, anul_________, în 
localitatea________________________, judeţul_____________________, telefon 
__________________, e-mail______________________________________________. 

 
CNP: 

 
absolvent al Facultăţii de ______________________________________________,  
Universitatea __________________________________________________________, 
Domeniul de licență/profilul______________________________________________, 
specializarea/programul de studii universitare de licență _____________________ 
_________________________________________________________________.  
promoţia__________,  forma de învăţământ IF(ZI)/IFR/ID,  durata studiilor _____ ani, 
solicit înscrierea la examenul de licență, sesiunea ________________________. 

Voi susţine lucrarea de licenţă la disciplina_______________________________ 
_______________________________, cu tema_____________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________,îndrumător științific________________________
_____________________________. 
 Menţionez ca am/nu am mai susţinut examen de licenţă la Universitatea 
___________________________________________, în sesiunea______________.
  

Declar toate acestea pe propria răspundere. 
 
  

Data,        Semnătura, 
 
 

             



 

 
Cod: RG-39-Ed6-R1-F3 

UNIVERSITATEA “DANUBIUS” DIN GALAŢI     
FACULTATEA DE ____________________________________    
. 
 

FIŞĂ ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE LICENŢĂ 
(pentru absolvenți de la alte universități) 

Sesiunea ________________ 
 

  
Numele * 

*din certificatul de naştere, urmat, în paranteză, dacă este cazul, 
de numele de căsătorie 

Iniţiala 
tatălui 

Prenumele * 
*complet 

 
 

  

 
născut(ă) pe data de: ziua____, luna______________, anul________, în localitatea 
________________________, judeţul__________________, telefon ______________, 
e-mail_______________________________________________. 

 
CNP: 

 
absolvent al Facultăţii de _____________________________________________, 
Universitatea __________________________________________________________, 
Domeniul de licență/profilul______________________________________________, 
specializarea/programul de studii universitare de licență _____________________ 
_________________________________________________________________.  
promoţia__________,  forma de învăţământ IF(ZI)/IFR/ID,  durata studiilor _____ ani, 
solicit înscrierea la examenul de licență, sesiunea ________________________. 

Voi susţine lucrarea de licenţă la disciplina_______________________________ 
_______________________________, cu tema __________________________ 
______________________________________________________________________, 
îndrumător științific _______________________________. 
  

Menţionez ca am/nu am susţinut examen de licenţă la Universitatea 
___________________________________________, în sesiunea______________.
 Declar toate acestea pe propria răspundere şi îmi asum obligaţia ca până la 
eliberarea diplomei de licenţă în original să aduc suplimentul la diplomă completat 
conform legislației în vigoare (inclusiv la capitolul 2, 2.3.a, b, 2.4. a, b). 

 
 Data,       Semnătura, 
 
                                                                                                       

             



 

Cod: RG-39-Ed6-R1-F4 

          Data:________________ 
UNIVERSITATEA „DANUBIUS ” DIN GALAŢI 
 

F I Ş Ă   D E   L I C H I D A R E 
 

 Prin prezenta fişă de lichidare se adevereşte că _______________________________ 
___________________________________________, absolvent/student al ______________ 
__________________________________, are/nu are datorii la următoarele compartimente: 

 Compartimentul financiar___________________ 
 

Casier, 
 
 

 
 

 Biblioteca __________________________________ 
 
Bibliotecar,        

 
 
 
 

                                                                                                       Cod: RG-39-Ed6-R1-F4 
 
 
 
 

          Data:________________ 
UNIVERSITATEA „DANUBIUS ”  DIN GALAŢI 
 

F I Ş Ă   D E   L I C H I D A R E 
 

 Prin prezenta fişă de lichidare se adevereşte că _______________________________ 
___________________________________________, absolvent/student al ______________ 
__________________________________, are/nu are datorii la următoarele compartimente: 

 Compartimentul financiar___________________ 
 

Casier, 
 
 

 
 
 

 Biblioteca _________________________________ 
 
Bibliotecar,        

Ştampila 

Ştampila 
biblioteca 

Ştampila 

Ştampila 
biblioteca 



 

Cod: RG-39- Ed6-R1-F5  
 

UNIVERSITATEA “DANUBIUS” DIN GALAŢI 
FACULTATEA DE _______________________________________ 
Domeniul de licență/Profilul: ___________________________________________________ 
Specializarea/Programul de studii universitare de licență: _____________________________ 
Forma de învăţământ: IF(ZI)/IFR/ID 
Promoţia:_____________ 

 

REGISTRU DE EVIDENŢĂ 

LICENŢIAŢI ANGAJAŢI 

Numele, inițiala tatălui şi prenumele: _____________________________________________ 

Adresă: localitatea_______________________,județul_______________, țara____________, 

Str.___________________________, nr.____, bl. _____, sc.___, ap.____ cod_____________,  

Telefon:_________________. 

Adresă de e-mail:_____________________________________. 

 

Informaţii despre locul de muncă actual: 

 

Locul de muncă actual:_________________________________________________________  

Funcţia actuală:_____________________________________________________________. 

Ocupația în cadrul instituției/societății corespunde cu domeniul de absolvire: DA/NU. 

Angajat pe bază de contract de muncă pe durată nedeterminată/determinată, sau sub alte forme 

- specificaţi care:___________________________________________________________. 

Declar de proprie răspundere că datele înscrise mai sus sunt adevărate. 

 

 Data:_____________________   Semnătura:_____________________ 

 

                                                                                                           



 

Cod: RG-39- Ed6-R1-F6 

 

 

D E C L A R A Ț I E, 

 

Subsemnatul(a)___________________________________________, 
absolvent (ă) al  (a) studiilor universitare de master ale Facultăţii _______ 
_____________________________________________________________ din 
cadrul Universității “Danubius” din Galați, domeniul de licenţă/domeniul de 
studii universitare de master_____________________________________ 
__________________________________, specializarea/programul de studii 
universitare de master:_____________________________________________, 
promoția____________________, forma de învățământ IF(ZI)/IFR declar pe 
propria răspundere că lucrarea de disertație cu titlul____________________  
________________________________________________________________
________________________________________________________________,
coordonator științific________________________________________este 
rezultatul muncii mele şi nu a mai fost prezentată niciodată la o altă facultate sau 
instituţie de învăţământ superior din ţară sau din străinătate. 
 
 Totodată, declar că sursele utilizate sunt indicate în lucrare, respectând 
regulile de evitare a plagiatului: 

- fragmentele de text reproduse întocmai, chiar şi în traducere proprie din 
altă limbă, sunt scrise între ghilimele şi deţin referinţa precisă a sursei; 

- reformularea în cuvinte proprii  a textelor scrise de către alţi autori conţine 
referinţa precisă; 

- rezumarea ideilor altor autori face trimitere la textul original. 

Data: 

        

Semnătura, 
                                                                                    

                                                                                                                                                                                                     



 

                                                                                                                                       Cod: RG-39- Ed6-R1-F7 
                                                                                                                                                                                                     

UNIVERSITATEA „DANUBIUS” DIN GALAȚI     
FACULTATEA DE  ______________________     
STUDII UNIVERSITARE DE MASTER     
     
     
 

FIȘĂ ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE DISERTAȚIE, 
 

 Subsemnatul(a), 
Numele * 

*din certificatul de naştere, urmat, în paranteză, dacă este cazul, 
de numele de căsătorie 

Iniţiala 
tatălui 

Prenumele * 
*complet 

 
 

  

 

născut(ă) pe data de: ziua______, luna________________, anul_________, în 

localitatea________________________, judeţul_______________________________,  

telefon_____________________, email ______________________________________            

   CNP: 

 

absolvent(ă) a(al) studiilor universitare de master, specializarea/programul de studii 

universitare  de master___________________________________ din cadrul Facultăţii 

de____________________________,Universitatea „Danubius” din Galaţi, 

promoţia__________, forma de învăţământ IF(ZI)/IFR, solicit înscrierea la examenul 

de disertaţie, sesiunea___________________________________________________ 

Voi susține examenul de disertație la disciplina__________________________ 

____________________________________, cu titlul _____________________ 

________________________________________ sub îndrumarea coordonatorului 

ştiinţific____________________________________. 

 Declar toate acestea pe propria răspundere. 

  
Data,                               Semnătura, 
                                                   

             



 

Cod: RG-39- Ed6-R1-F8 
 

UNIVERSITATEA “DANUBIUS” DIN GALAŢI 
FACULTATEA  DE ……………………………………………………………… 
Specializarea/Programul de studii universitare de master:……………………………………… 
Forma de învăţământ: ZI/IF/IFR 
Promoţia:............................ 
 
 

REGISTRU DE EVIDENŢĂ 
ABSOLVENŢI  MASTER  ANGAJAŢI 

 
Numele şi prenumele*: _________________________________________________________ 

*- Absolvenții care au nume schimbate vor scrie numele din certificatul de naștere, iar în 

paranteză, numele din certificatul de căsătorie, dacă e cazul. 

Adresă recentă: localitatea____________________,județul______________, țara____________, 

Str._____________________________, nr.____, bl. _____, sc.___, ap.____. cod_________, 

Telefon:____________________________________________ 

Adresă de e-mail:_____________________________________ 

Informaţii despre studiile universitare de licenţă(absolvirea facultații): 

Universitatea: ……………………………......................................................Facultatea absolvită  

………............................................................................................................................................... 

Specializarea/programul de studii universitare de licență:………...……….………...……...……... 

..............................Promoţia:.............................., forma de învățământ: IF/ZI, IFR, ID. 

Intenționez să mă înscriu la studii universitare de doctorat: da/nu 

Informaţii despre locul de muncă actual: 

Locul de muncă actual:____________________________________________________________  

Funcţia actuală:_________________________________________________________________. 

Ocupația în cadrul instituției/societății corespunde cu domeniul de absolvire: DA/NU. 

Angajat pe bază de contract de muncă pe durată nedeterminată/determinată, sau sub alte forme - 

specificaţi care:___________________________________________________________. 

Declar de proprie răspundere că datele înscrise mai sus sunt adevărate. 

 

Data:...................................   Semnătura:........................................................ 



 

Cod: RG-39-Ed6-R1-F9 

UNIVERSITATEA ”DANUBIUS” DIN GALAȚI 
FACULTATEA DE _____________________________________ 

 
REFERAT DE APRECIERE A LUCRĂRII DE LICENȚĂ 

    Sesiunea __________________________ 
 
 
ABSOLVENT  ______________________________________________________________ 
Specializarea/programul de studii universitare de licență_______________________ 
____________________________________________________, promoţia______________, 
Forma de învățământ IF(ZI)/IFR/ID. 
Tema lucrării _______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Coordonator ştiinţific ________________________________________________________ 
Nota propusă de coordonatorul ştiinţific_________________________ 
 

Nr. 

crt. 
CRITERIU ŞI COMPONENTE 

N  O  T   A 

4 5 6 7 8 9 10 
1. Importanţa, actualitatea şi 

oportunitatea temei abordate 
       

2. Structura lucrării (echilibru, logică, 
conformitate cu tematica abordată, etc)  

       

3. Conţinutul ştiinţific al lucrării (valoare 
ştiinţifică, modalitate de abordare, 
complexitate, grad de originalitate etc.) 

       

4. Concluzii teoretice şi practice, 
propuneri 

       

5. Forma lucrării (Nr. de pagini, 
tehnoredactare, note de subsol, alte 
cerinţe de formă) 

       

6. Documentarea lucrării (volumul, 
complexitatea,  actualitatea şi 
oportunitatea bibliografiei studiate) 

       

7. Elaborarea lucrării 
(participarea la consultaţii, respectarea 
îndrumărilor coordonatorului ştiinţific, 
conştiinciozitate, ritmicitate, etc) 

       

Observaţii: Nota propusă reprezintă media notelor pe criterii (în celule se completează cu X) 
 
Principalele aspecte de originalitate și cercetare științifică ale lucrării: 
 
 
 
 
 
Alte comentarii şi observaţii ale coordonatorului ştiinţific: 
 
 
 

 

                 Data:              Semnătura coordonatorului ştiinţific 

_______________________               ________________________________ 



 

Cod: RG-39-Ed6-R1-F10 

UNIVERSITATEA „DANUBIUS ”DIN GALAȚI 
FACULTATEA DE ______________________ 

 
REFERAT DE APRECIERE A LUCRĂRII DE DISERTAȚIE 

Sesiunea _____________________________ 
 
Absolvent______________________________________________________________________ 
Specializarea/programul de studii universitarea de master ____________________ 
___________________________________________________________________________________ 
Promoţia______________forma de învățământ IF(ZI)/IFR. 
Tema lucrării _________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
Coordonator ştiinţific ______________________________________________________ 
Nota propusă de coordonatorul ştiinţific_________________________________ 
 

Nr. 

crt. 
CRITERIU ŞI COMPONENTE 

N  O  T   A 

4 5 6 7 8 9 10 
1. Importanţa, actualitatea şi 

oportunitatea temei abordate 
       

2. Structura lucrării (echilibru, logică, 
conformitate cu tematica abordată, etc)  

       

3. Conţinutul ştiinţific al lucrării (valoare 
ştiinţifică, modalitate de abordare, 
complexitate, grad de originalitate etc) 

       

4. Concluzii teoretice şi practice, 
propuneri 

       

5. Forma lucrării (Nr. de pagini, 
tehnoredactare, note de subsol, alte 
cerinţe de formă) 

       

6. Documentarea lucrării (volumul, 
complexitatea,  actualitatea şi 
oportunitatea bibliografiei studiate) 

       

7. Elaborarea lucrării 
(participarea la consultaţii, respectarea 
îndrumărilor coordonatorului ştiinţific, 
conştiinciozitate, ritmicitate, etc) 

       

Observaţii: Nota propusă reprezintă media notelor pe criterii (în celule se completează cu X) 
 
Principalele aspecte de originalitate și cercetare științifică ale lucrării: 
 
 
 
 
 
Alte comentarii şi observaţii ale coordonatorului ştiinţific: 
 
 
 

 
                Data:                                                              Semnătura coordonatorului ştiinţific 

________________________   _________________________________________ 

 



 

Cod: RG-39-Ed6-R1-F11 

Nr. ___________/_________________    Nr. ___________/_________________ 
 
UNIVERSITATEA________________              UNIVERSITATEA__________________ 
________________________________               _________________________________ 
        (instituţia absolvită)                                        (instituţia organizatoare) 
 

Aviz juridic,          Aviz juridic,   
 

 DECAN,             DECAN, 
             De acord,             De acord, 
 

R E C T O R,                     R E C T O R, 
              De acord,                        De acord, 
 
AVIZAT de Consiliul de Administrație al    AVIZAT de Consiliul de Administrație al 
Universității…………………………………………….   Universității………………….......................… 
 în ședința  din data……….…………….   în ședința din data…………………… 
 
 
APROBAT de Senatul Universității…………………… APROBAT de Senatul Universității …………………. 
…………………., în ședința din data…………………… …………………….în ședința  din data……………….
    
 

C ă t r e, 
  UNIVERSITATEA___________________________________ 
  (instituţia organizatoare) 
 
 Subsemnatul(a)______________-______________________________________________absolvent(a) 
al Facultăţii_________________________________, programul de studii universitare de licență/specializarea 
_________________, forma de învățământ cu frecvență(zi)/frecvenţă redusă/la distanţă,  
promoţia___________________Universitatea(absolvită)____________________________________________
________________, prin prezenta vă rog a-mi aproba înscrierea şi susţinerea examenului de licenţă la 
Universitatea_______________________________, Facultatea______________________________________, 
Specializarea/programul de studii universitare de licență__________________________________, în sesiunea 
_______________________________. 
 
 Solicit înscrierea şi susţinerea examenului de licenţă la Universitatea_______________ 
___________________________________________, din următoarele motive: 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Data:           Semnătura,  
 
Actele necesare înscrierii la examenul de licenţă pentru absolvenţii care provin de la alte instituţii de învăţământ superior: 

 diploma de bacalaureat, original si copie;  
 acordul privind susţinerea examenului de licenţă dintre instituţia absolvită şi  instituţia organizatoare; 
 supliment la diplomă original; 
 lucrare de licenţă (însoţită de referatul semnat de profesorul îndrumător). 
 certificat de naștere- copie legalizată (sau original și o copie în vederea certificării conformității cu originalul); 
 certificatul de căsătorie sau  alte acte care atestă schimbarea  numelui sau prenumelui-copie legalizată (sau original și o copie în vederea certificării 

conformității cu originalul);; 
 carte  de identitate– copie; 
 adeverință de absolvent(ă) cu dată de eliberare recentă, semnată de decan, rector, secretar șef universitate, secretar șef facultate, prin care instituția își asumă 

responsabilitatea pentru exactitatea și legalitatea actelor eliberate;   
 fișă de înscriere tip; 
 3(trei)  fotografii (cu dimensiuni: 3x4 cm,  numele si prenumele vor fi mentionate pe verso); 
 chitanţa de achitare a taxei de licență. 
 Plic (pentru fotografii 



Cod: RG-39-Ed6-R1-F12 

DOAMNĂ  DECAN 

 

Subsemnatul(a)___________________________________________, domiciliat(ă) 
în ___________________, telefon mobil  ___________________, încadrat(ă) la (locul 
de muncă) ___________________________________, student/masterand la Facultatea 
de _______________________________, specializarea/ programul de studii 
universitare de l icență/programul de studii universitare de master :  
_________________________________________________, promoția               ,  forma de 
învăţământ IF(ZI)/ IFR/ID, vă rog să binevoiţi a-mi aproba tema lucrării de 
licenţă/disertaţie cu titlul ___________________________________________________ 
__________________________________________, la disciplina ______________ 
___________________având ca îndrumător ştiinţific pe  ______________________. 

 Lucrarea de licenţă/disertaţie va fi susţinută în sesiunea (luna şi anul)  
_______________________. 

 Menţionez că am participat la interviul cu îndrumătorul ştiinţific şi am 
acceptul acestuia pentru tema de mai sus.  

 

 Data,        Semnătura studentului,  

 

DE ACORD, 

Data________________ 

Nume îndrumător ş t i inţific (grad didactic),            Semnătura,  

_______________________________________                 ___________ 

 

DOAMNEI DECAN AL FACULTĂŢII DE ______________________________ 
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