
 

A N U N Ț  LICENȚĂ/DISERTAȚIE  

SESIUNEA FEBRUARIE 2022 
 

 În perioada 04.02.2022 – 09.02.2022 - înscrierea candidaților 

             Susținerea examenului de licență: 15.02.2022 - prima probă 

                                                          16.02.2022 - a doua probă 

   Susținerea examenului de disertație: 17.02.2022  

 Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente, astfel: 

 

 

 

 

 
Nr.  

Crt. 

Documentul Tip document 

original/conform cu 

originalul/fotocopie 

Modalitatea de completare a 

dosarului absolventului 

1 Diplomă de bacalaureat Original Se va depune la dosarul 

absolventului de catre secretariat de 

la dosarul studentului 

2 Diplomă de bacalaureat Copie conform cu 

originalul 

Se va  depune la dosarul 

absolventului certificat de catre 

secretariat conform cu originalul 

urmand ca studentul sa semneze la 

titular la secretarul comisiei de 

examinare 

3 Foaie matricolă liceu Original Se va  depune la dosarul 

absolventului  de catre secretariat 

de la dosarul studentului 

4 Foaie matricolă liceu Copie conform cu 

originalul 

Se va  depune la dosarul 

absolventului certificat de catre 

secretariat conform cu originalul 

urmand ca studentul sa semneze la 

titular la secretarul comisiei  de 

examinare 

5 Diploma de licenta 

(pentru examenul de 

disertaţie) 

Original Se va depune la dosarul 

absolventului de catre secretariat de 

la dosarul studentului 

6 Diploma de licenta 

(pentru examenul de 

disertaţie) 

Copie conform cu 

originalul 

Se va  depune la dosarul 

absolventului certificat de catre 

secretariat conform cu originalul 

urmand ca studentul sa semneze la 

titular la secretarul comisiei de 

examinare 



7 Foaie 

matricolă/supliment la 

diplomă 

Original Se va depune la dosarul 

absolventului de catre secretariat de 

la dosarul studentului 

8 Foaie 

matricolă/supliment la 

diplomă 

Copie conform cu 

originalul 

Se va  depune la dosarul 

absolventului certificat de catre 

secretariat conform cu originalul 

urmand ca studentul sa semneze la 

titular la secretarul comisiei de 

examinare 

9 Certificat de naştere Copie conform cu 

originalul sau legalizat 

Se va depune  la dosarul 

absolventului de catre secretariat de 

la dosarul studentului (in cazul in 

care documentul nu mai 

corespunde se va verifica cu 

originalul la secretarul comisiei  de 

examinare ) 

10 Certificat de căsătorie/ act 

doveditor schimbare 

nume 

Copie conform cu 

originalul 

Se va  depune  la dosarul 

absolventului de catre secretariat de 

la dosarul studentului (in cazul in 

care documentul nu mai 

corespunde se va verifica cu 

originalul la secretarul comisiei  de 

examinare ) – daca este cazul 

11 Certificat competenţă 

lingvistică ( pentru 

examenul de licenţă) 

Original Se va  depune  la dosarul 

absolventului  de catre secretariat 

(cerificatele de competenta 

lingvistica se vor depune in original 

la secretariatul facultatii) 

12 Certificat competenţă 

lingvistică ( pentru 

examenul de licenţă) 

Copie conform cu 

originalul 

Se va depune  la dosarul 

absolventului  certificat de catre 

secretariat conform cu originalul 

urmand ca studentul sa semneze la 

titular la secretarul comisiei  de 

examinare 

13 2 poze 3/4 Hârtie fotografică Se vor depune in original la 

secretarul comisiei  de examinare 

14 C.I. sau B.I. Copie xerox Se va depune  la dosarul 

absolventului de catre secretariat de 

la dosarul studentului (in cazul in 

care documentul nu mai 

corespunde se va verifica cu 

originalul la secretarul comisiei  de 

examinare ) 

15 Cerere înscriere examen 

finalizare 

Completată si semnata Se va  depune  la dosarul 

absolventului de catre secretariat  o 

copie a documentului primit online 

pe emailul 

secretariatfse@yahoo.com cu 

semnatura coordonatorului scanata 

mailto:secretariatfse@yahoo.com


urmand a se depune originalul la 

secretarul comisiei  de examinare 

16 Fişă de lichidare Completată si semnata Se va depune la dosarul 

absolventului  de catre secretariat in 

original (dupa achitarea taxei de 

incheiere fisa de lichidare si 

trimiterea chitantei pe email 

secretariatfse@yahoo.com 

17 Declaraţie plagiat 

coordonator 

Semnată şi datată Se va  depune  la dosarul 

absolventului de catre secretariat  o 

copie a documentului primit online 

pe emailul 

secretariatfse@yahoo.com cu 

semnatura coordonatorului scanata 

urmand a se depune originalul la 

secretarul comisiei  de examinare 

18 Declaratie plagiat 

absolvent 

Semnata si datata Se va  depune  la dosarul 

absolventului de catre secretariat  o 

copie a documentului primit online 

pe emailul 

secretariatfse@yahoo.com cu 

semnatura absolventului scanata 

urmand a se depune originalul la 

secretarul comisiei  de examinare 

19 Referat de apreciere a 

proiectului de 

licență/disertație 

Semnata si datata Se va  depune  la dosarul 

absolventului de catre secretariat  o 

copie a documentului primit online 

pe emailul 

secretariatfse@yahoo.com cu 

semnatura coordonatorului scanata 

urmand a se depune originalul la 

secretarul comisiei  de examinare 

20 Chitanţă taxă susţinere ex. Original Se va  depune  la dosarul 

absolventului de catre secretariat  o 

copie a documentului primit online 

pe emailul 

secretariatfse@yahoo.com urmand 

a se depune originalul la secretarul 

comisiei  de examinare 
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