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1. SCOP  
Scopul prezentei proceduri este de a descrie metodologia de organizare şi 

desfăşurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare de licenţă în cadrul 
Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi. 
 

2. DOMENIU  DE  APLICARE 
Procedura se aplică în cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi pentru 

examenele de finalizare a studiilor universitare de licenţă (ciclul I – sistem Bologna) şi de 
finalizare a studiilor în învăţământul universitar de lungă durată (pentru absolvenţii studiilor 
organizate în baza Legii nr. 84/ 1995 care nu au promovat examenele de finalizare). 

 
3. DOCUMENTE  DE  REFERINŢĂ 
3.1. Legea educaţiei naţionale nr.1/ 2011 
3.2. Legea nr. 288/ 2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi 

completările ulterioare 
3.3. Legea nr. 87/ 2006 pentru aprobarea OUG nr. 75/ 2005 privind asigurarea 

calităţii educaţiei 
3.4. Hotărârea de Guvern nr. 916/ 2005 privind structurile instituţiilor de învăţământ 

superior acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu şi a specializărilor 
din domeniile studiilor universitare de licenţă 

3.5. Hotărârea de Guvern nr. 1175/ 2006 privind organizarea studiilor univeristare 
de licenţă şi aprobarea domeniilor şi specializărilor din cadrul acestora 

3.6. Hotărârea de Guvern nr. 635/ 2008  privind structurile instituţiilor de învăţământ 
superior şi specializările/ programele de studii universitare de licenţă acreditate 
sau autorizate să funcţioneze provizoriu organizate de acestea 

3.7. Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 4033/ 2011 
privind cadrul general de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în 
învăţământul superior 

3.8. Decizia Rectorului Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi nr. 1578/ 
29.09.2006 privind structura Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi, 
pe domenii de licenţă şi specializări 

3.9. Decizia Rectorului Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi nr. 2631/ 
07.10.2008 privind structura Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi, 
pe domenii de licenţă şi specializări. 

 
4. METODOLOGIE 
Art.1. -  (1) Studiile în învăţământul universitar de licenţă se încheie: 
a. cu examen de licenţă; 
b. cu examen de diplomă, începând cu promoţia 2011-2015 pentru studiile din 

domeniul Ştiinţe inginereşti. 
(2) Pot susţine, după caz, examen de licenţă/ diplomă, absolvenţii de învăţământ 

superior ai programelor de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu. 
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Art.2. -  Finalizarea studiilor pentru absolvenţii studiilor organizate în baza Legii 
învăţământului nr. 84/ 1995 se încheie, pentru studiile în învăţământul universitar de lungă 
durată, cu examen de licenţă sau cu examen de diplomă, după caz. 

Art.3. -  (1) Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi poate organiza 
examen de licenţă pentru absolvenţii proprii sau ai altor instituţii de învăţământ superior de 
stat sau particulare, la: 

a) programe de studii pentru care are acreditare în condiţiile legii; 
b) programe de studii autorizate să funcţioneze provizoriu pentru care există, în 

acelaşi domeniu de licenţă, programe de studii acreditate.  
(2) Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi poate organiza examen de 

licenţă pentru absolvenţii altor instituţii de învăţământ superior de stat sau particulare, 
numai dacă  programul de studii respectiv este şcolarizat. 

(3) La un program de studiu examenul de finalizare a studiilor se organizează şi se 
desfăşoară în aceleaşi condiţii pentru toţi candidaţii, indiferent de promoţie şi de forma de 
învăţământ parcursă. 

(4) Examenele de finalizare a studiilor se desfăşoară la sediul Universităţii Tehnice 
„Gheorghe Asachi” din Iaşi. 

Art.4. -  (1) Examenul de licenţă/ diplomă constă în două probe: 
a) proba 1:  Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate; 
b) proba 2: Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă/ proiectului de diplomă.  

 (2) Proba de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate constă într-un 
examen scris sau oral, în baza propunerilor Consiliilor facultăţilor, conform Anexei 
TUIASI.POB.16-A1. 

(3) Conţinutul, tematica şi bibliografia fiecărei probe se stabilesc de către Consiliul 
facultăţii în conformitate cu planurile şi programele de învăţământ după care au studiat 
absolvenţii din promoţia curentă şi se face cunoscut prin afişare la sediul facultăţii. 
Acestea sunt valabile pentru toţi candidaţii care susţin în respectiva sesiune examenul de 
licenţă/ diplomă. 

(4) Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă/ proiectului de diplomă sunt publice, 
acestea desfăşurându-se prin contact direct şi nemijlocit prin prezenţa, în acelaşi loc şi în 
acelaşi moment, a comisiei de examen cu examinatul. 

Art.5. -  (1) Comisiile de examen se stabilesc pe programe de studii, prin decizia 
Rectorului Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi, la propunerea Consiliilor de 
facultate şi cu aprobarea Senatului universităţii, şi au următoarea componenţa: preşedinte, 
minim 3 membri şi un secretar.  

(2) Preşedintele comisiei de examen de finalizare a studiilor trebuie să aibă gradul 
didactic de profesor universitar sau conferenţiar universitar. Membrii comisiei de examen  
de finalizare a studiilor trebuie să aibă titlul ştiinţific de doctor şi gradul didactic cel puţin de 
şef de lucrări/ lector universitar. Secretarul comisiei de examen de finalizare a studiilor 
trebuie să aibă cel puţin gradul didactic de asistent universitar şi are doar atribuţii de 
administrare a documentelor. 

Art.6. -  (1) În fiecare an universitar, de regulă în semestrul al II-lea, temele 
lucrărilor de licenţă/ proiectelor de diplomă şi listele cu îndrumătorii (cadre didactice 
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titulare) se fac cunoscute studenţilor din anul III prin afişare, inclusiv pe site-ul facultăţilor. 
Procedura de alegere de către studenţi a temelor trebuie să se încheie până la finele 
anului universitar. Numărul de studenţi îndrumaţi de un cadru didactic este proporţional cu 
numărul de ore de predare din statul de funcţiuni. 

(2) Structura - cadru şi conţinutul lucrării de licenţă/ proiectului de diplomă: 
 - se recomandă: 50 – 80 pagini + anexe; 
 - format de pagină: A4,Times New Roman, corp literă 12, distanţa între rânduri 1–1.5 

         - conţinut: memoriu justificativ, fundamentare teoretică (max.1/3 din conţinut), parte 
aplicativă (proiectare, cercetare), concluzii, bibliografie, rezumat; în limitele acestei 
structuri facultăţile pot face precizări suplimentare. 
 (3) Îndrumătorii lucrărilor de licenţă/ diplomă răspund în solidar cu autorii acestora 
de asigurarea originalităţii conţinutului acestora.  
 Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de 
către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă/ diplomă. 

Art.7. -  (1) Examenele de licenţă se organizează, conform calendarului 
universitar, în două sesiuni:  

a) sesiunea de vară în luna iulie;   
b) sesiunea de iarnă în luna februarie.  
(2) La cererea candidaţilor şi cu aprobarea Biroului Consiliului facultăţii şi a MECTS, 

dacă se confirmă că aceştia nu au putut participa la sesiunea de vară din motive bine 
întemeiate (spitalizare, prezenţă la studii în străinătate, participare la competiţii sportive 
internaţionale etc), examenul de finalizare a studiilor se poate susţine într-o sesiune 
specială de toamnă în luna septembrie. 

(3) Conducerea fiecărei facultăţi va informa candidaţii despre perioadele de examene 
de finalizare a studiilor, condiţiile şi perioadele de înscriere, tematica, bibliografia, 
programele, accesul la biblioteci, cursurile de pregătire etc., prin afişare la sediu şi pe 
pagina web. 

Art.8. -  (1) Înscrierea candidaţilor pentru examenul de finalizare a studiilor se 
efectuează cu min. 5 zile înainte de începerea examenului, la secretariatul facultăţii, prin 
depunerea unei cereri de înscriere la examen (formularul TUIASI.POB.16-F1) însoţită de 
lucrarea de licenţă/ proiectul de diplomă şi de referatul conducătorului ştiinţific, care va 
cuprinde aprecieri asupra conţinutului lucrării şi propunerea de notare a acesteia. 
 (2) Candidaţii la examenul de licenţă prezintă, la înscriere, un certificat de 
competenţă lingvistică într-o limbă de largă comunicare internaţională, eliberat de către 
Catedra de Limbi Străine din cadrul Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi sau 
de către o altă instituţie specializată, numai dacă documentele care atestă această 
competenţă sunt recunoscute de catedra mai sus menţionată.  

 (2) Comisia de examen studiază lucrările de licenţă/ proiectele de diplomă anterior 
zilei examenului. 

Art.9. -  (1) Rezultatele examenului se consemnează într-un proces - verbal 
întocmit de secretarul comisiei de examen. Procesul-verbal se depune la secretariatul 
facultăţii în termen de 24 de ore de la data ultimei probe. Se utilizează formularul 
TUIASI.POB.16-F2. 
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(2) Eventualele contestaţii privind rezultatele se depun la secretariatul facultăţii unde 
s-a desfăşurat examenul în cauză, în termen de 24 ore de la comunicarea/ afişarea 
rezultatelor şi se rezolvă în termen de 48 ore de la data încheierii depunerii contestaţiilor, 
de către comisia de analiză a contestaţiilor numită de Biroul Consiliului facultăţii. 
Contestaţiile se rezolvă la nivelul facultăţii şi după caz, universităţii. 

Art.10. -  (1) Media examenului de finalizare a studiilor se calculează ca medie 
aritmetică a notelor celor două probe, cu două zecimale, fără rotunjire. 
 (2) Media de promovare a examenului de finalizare a studiilor trebuie să fie cel putin 
6.00. Nota minimă de promovare pentru fiecare probă este 5.00. 
 (3) Pentru examenul de finalizare a studiilor se alocă 10 credite. 

Art.11. -  Un examen nepromovat sau o probă nepromovată, după caz, se poate 
repeta într-o sesiune ulterioară, cu suportarea de către candidat a cheltuielilor aferente 
prevăzute în regulamentele universităţii şi stabilite conform legii. 

Art.12. -  (1) Diplomele şi suplimentele/ anexele la diplome pentru absolvenţii care 
au promovat examenul de finalizare a studiilor se eliberează de către Universitatea 
Tehnică "Gheorghe Asachi" Iaşi în termen de cel mult 12 luni de la data promovării. 

(2) Absolvenţilor învăţământului universitar de licenţă care au promovat examenul 
de licenţă/ diplomă li se eliberează "Diploma de licenţă"/ „Diploma de inginer”  în domeniul 
de licenţă absolvit şi Suplimentul la diplomă, iar celor care nu au promovat examenul de 
licenţă li se eliberează, la cerere, "Certificatul de studii universitare de licenţă - fără 
examen de finalizare a studiilor". 

(3) Până la eliberarea diplomei, absolvenţii care au promovat examenul de 
finalizare a studiilor primesc, la cerere, adeverinţe de absolvire. Adeverinţa de absolvire 
conferă titularului aceleaşi drepturi legale ca şi diploma şi trebuie să conţină semnăturile şi 
informaţiile înscrise în diplomă, precum şi informaţii privind forma de învăţământ la care s-
a organizat şcolarizarea, perioada de studii, mediile de promovare a anilor de studii. 
 

5. ÎNREGISTRĂRI 

1. Indicatorul aprobărilor şi al reviziilor 
2. Lista de difuzare 
3. Deciziile privind numirea comisiilor de finalizare a studiilor 
4. Proiectele / lucrările de licenţă 
5. Procesele-verbale privind rezultatele examenului de licenţă 

  

6. ANEXE  ŞI FORMULARE 

Anexa TUIASI.POB.16-A1 Metoda de organizare a probei de evaluare a cunoştinţelor  
fundamentale şi de specialitate 

Formularul TUIASI.POB.16-F1 Cerere de înscriere la examenul de licenţă 

Formularul TUIASI.POB.16-F2 Proces - verbal privind rezultatele examenului de licenţă 
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7. RESPONSABILITĂŢI 
7.1. Senatul universităţii 
− aprobă procedura. 

7.2. Rectorul universităţii 
− impune aplicarea procedurii; 
− alocă resurse pentru desfăşurarea procesului şi aplicarea procedurii. 

7.3. Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii 
− avizează procedura; 
− elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii. 
7.4. Consiliul Academic 
− verifică procedura. 

7.5. Responsabilul de proces – Prorectoratul Didactic 
− elaborează, modifică, retrage procedura. 
− monitorizează aplicarea procedurii. 

7.6. Departamentul pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii 
− verifică procedura din punct de vedere al sistemului calităţii; 
− gestionează aprobarea, difuzarea, modificarea, reviziile procedurii; 
− auditează procesul şi procedura, în vederea identificării oportunităţilor de 

îmbunătăţire a calităţii. 

7.7. Decanii facultăţilor 
− aplică şi respectă procedura; 
− difuzează procedura în cadrul facultăţii; 
− organizează grupuri de lucru pentru discutarea şi aplicarea procedurii. 
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LISTA DE DIFUZARE 
 
 

1. Rectorat 
2. Prorectoratul Didactic 
3. Prorectoratul Strategie Universitară 
4. Prorectoratul Ştiinţific 
5. Prorectoratul Relaţii Internaţionale şi Imagine Universitară 
6. Facultatea de Automatică şi Calculatoare  
7. Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului 
8. Facultatea de Construcţii şi Instalaţii 
9. Facultatea de Construcţii de Maşini şi Management Industrial 
10. Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei 
11. Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată 
12. Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului 
13. Facultatea de Mecanică 
14. Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor 
15. Facultatea de Textile – Pielărie şi Management Industrial 
16. Facultatea de Arhitectură "G.M.Cantacuzino" 
17. Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic DPPD 
18. Direcţia Generală Administrativă 
19. Direcţia Financiar – Contabil 
20. Direcţia Resurse Umane  
21. Departamentul pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii DEAC 
 

 


