
A N U N Ț 

LICENȚĂ  
SESIUNEA FEBRUARIE 2020  

 
În perioada 27.01.2020 – 31.01.2020 - înscrierea candidaților. 

 
Dosarul de înscriere trebuie depus la secretariatul Facultății de Științe Economice și 

conține: 
a) chitanța de plată a taxei pentru susținerea examenului de licență; 
b) cererea tip (fișa de înscriere); 
c) certificatul de naștere în copie certificată ,,conform cu originalul” sau copie 

legalizată; 
d) certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, copie 

certificată  ,,conform cu originalul” sau copie legalizată; 
e) două fotografii color, recente, tip pașaport (3/4), pe hârtie fotografică; 
f ) copie C.I. sau B.I; 

  g) diploma de bacalaureat în original sau adeverință de la instituția de învățământ la 
care este depusă diploma de bacalaureat în original împreună cu copia diplomei de 
bacalaureat certificată ,,conform cu originalul”  sau copie legalizată; 

h) certificatul de competență lingvistică de specialitate în copie ,,conform cu 
originalul”  sau copie legalizată;  
  i) lucrarea de licență  însoțită de Referatul de apreciere a lucrării de licență (Anexa 1) 
întocmit de coordonatorul științific, cu nota propusă de către acesta (are caracter orientativ);  

j) declarația pe propria răspundere a absolventului și a coordonatorului științific privind 
originalitatea conținutului lucrării de licență (Anexa 2); 

k) fișa de lichidare. 
Certificarea ,,conform cu originalul” se face de către personalul compartimentului 

secretariat. Pentru certificarea copiei este necesară prezentarea documentului original. În 
cazul în care persoana se prezintă cu copia legalizată după document, instituția este obligată 
să o accepte.  

 

CALENDARUL PRIVIND DESFĂȘURAREA EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR 

 – SESIUNEA FEBRUARIE 2020: 

10.02.2020 – PRIMA PROBĂ: EVALUAREA CUNOȘTINȚELOR FUNDAMENTALE DE SPECIALITATE; 

11.02.2020 – A DOUA PROBĂ: PREZENTAREA ȘI SUSȚINEREA LUCRĂRII DE LICENȚĂ; 



A N U N Ț 

 DISERTAȚIE  
SESIUNEA FEBRUARIE 2020  

În perioada 27.01.2020 – 31.01.2020 - înscrierea candidaților. 
 
Dosarul de înscriere trebuie depus la secretariatul Facultății de Științe Economice și 

conține: 
a) chitanța de plată a taxei pentru susținerea examenului de disertație; 
b) cererea tip (fișa de înscriere); 
c) certificatul de naștere în copie certificată ,,conform cu originalul” sau copie 

legalizată; 
d) certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, copie 

certificată  ,,conform cu originalul” sau copie legalizată; 
e) două fotografii color, recente, tip pașaport (3/4), pe hârtie fotografică (pentru 

examenul de disertație); 
f ) copie C.I. sau B.I; 

  g) diploma de bacalaureat în original sau adeverință de la instituția de învățământ la 
care este depusă diploma de bacalaureat în original împreună cu copia diplomei de 
bacalaureat certificată ,,conform cu originalul” sau copie legalizată; 

h) diploma de licență în original sau adeverință de la instituția de învățământ la care 
este depusă diploma de licență în original  împreună cu copia diplomei de licență certificată 
,,conform cu originalul”   sau copie legalizată; 

i) foaia matricolă/supliment la diplomă în original împreună cu copia certificată 
,,conform cu originalul” sau copie legalizată; 
 j) lucrarea de disertație însoțită de Referatul de apreciere a lucrării de disertație (Anexa 
1) întocmit de coordonatorul științific, cu nota propusă de către acesta (are caracter 
orientativ);  

k) declarația pe propria răspundere a absolventului și a coordonatorului științific 
privind originalitatea conținutului lucrării de licență/disertație (Anexa 2); 

l) fișa de lichidare. 
Certificarea ,,conform cu originalul” se face de către personalul compartimentului 

secretariat. Pentru certificarea copiei este necesară prezentarea documentului original. În 
cazul în care persoana se prezintă cu copia legalizată după document, instituția este obligată 
să o accepte.  

 

CALENDARUL PRIVIND DESFĂȘURAREA EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR 

 – SESIUNEA FEBRUARIE 2020: 

11.02.2020 – PREZENTAREA ȘI SUSȚINEREA LUCRĂRII DE DISERTAȚIE. 



 
 

 

CALENDARUL PRIVIND DESFĂȘURAREA EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR – SESIUNEA 

FEBRUARIE 2020: 

- 27.01.2020 – 31.01.2020 - ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE FINALIZARE A STUDIILOR; 

- 10.02.2020 – 14.02.2020 – EXAMENUL DE FINALIZARE A STUDIILOR: 

- 10.02.2020 – PRIMA PROBĂ: EVALUAREA CUNOȘTINȚELOR FUNDAMENTALE DE 

SPECIALITATE; 

- 11.02.2020 – A DOUA PROBĂ: PREZENTAREA ȘI SUSȚINEREA LUCRĂRII DE LICENȚĂ; 

- 11.02.2020 – PREZENTAREA ȘI SUSȚINEREA LUCRĂRII DE DISERTAȚIE. 

 


