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EXAMENUL DE LICENŢĂ 
 

SESIUNEA  FEBRUARIE  2023 

 
 

PERIOADA DE ÎNSCRIERE:  06.02.2023 – 10.02.2023 
 
  Înscrierile pentru susţinerea lucrării de licență se fac la 
secretariatul facultăţii de luni până vineri în perioada: 
06.02.2023 – 10.02.2023 
 

Examenul de licență va consta în  
prezentarea şi susţinerea lucrării de licență 

 

25  FEBRUARIE  2023, ORA 9.00 – SUSŢINEREA ORALĂ 
A LUCRĂRII DE LICENŢĂ 

 
 

PLANIFICAREA SE VA AFIŞA PE DATA DE 24 FEBRUARIE 2023 
 
 

PENTRU ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE LICENȚĂ  
DIN DOSARUL DEPUS LA ADMITERE SE VOR PRELUA 

URMĂTOARELE ACTE: 
 

� certificat de naştere fotocopie; 
� certificat de căsătorie sau alt document în cazul schimbării numelui 

fotocopie; 
� fotocopie C.I. sau B.I.; 
� diplomă de bacalaureat original; 
� diplomă de bacalaureat fotocopie; 
� foaia matricolă anexă la diploma de bacalaureat fotocopie. 

 



SE VA COMPLETA DOSARUL CU URMĂTOARELE ACTE: 
 

� 2 fotografii color ¾; 
� fotocopie C.I. sau B.I. după caz; 
� fişă de lichidare vizată de compartimentul evidenţă taxe; 
� chitanţă achitare taxă licenţă 950 lei (şi 2200 lei ptr. absolvenţii 

altor universităţi); 
� *formular fişă înscriere la examenul de licenţă; 
� *formular aprobare temă licenţă cu semnătura cadrului didactic 

coordonator; 
� *declaraţie pe propria răspundere privind autenticitatea lucrării de 

licenţă; 
� *declarație onestitate; 
� *fișă COC; 
� *fișă monitorizare a inserției profesionale a absolvenților pe piața 

muncii; 
� 2 dosare plic albe nescrise. 

 

NOTNOTNOTNOTĂ:  *FORMULARELE NECESARE ÎNSCRIERII LA 
EXAMENUL DE LICENȚĂ SE REGĂSESC PE SITE-UL 
FACULTĂȚII DE DREPT, (ÎN BARA DE SUS, SECȚIUNEA 
PROGRAME DE STUDII →LICENȚĂ →EXAMEN LICENȚĂ). 

 

La înscriere se predă, pe lângă dosarul de absolvent, LUCRAREA DE 
LICENŢĂ, (1 exemplar cartonat şi 1 exemplar pe CD) însoţită de referatul 
profesorului coordonator, formular aprobare temă licenţă cu semnătura 
cadrului didactic. 
 

ATENATENATENATENȚIEIEIEIE    

NU SE PRIMESC DOSARE CU ACTENU SE PRIMESC DOSARE CU ACTENU SE PRIMESC DOSARE CU ACTENU SE PRIMESC DOSARE CU ACTE/FORMULARE FORMULARE FORMULARE FORMULARE 

LIPSLIPSLIPSLIPSĂ 
 
 Nota: 

� Intrarea candidaţilor în sala de examen se face pe baza 
buletinului, a cărţii de identitate sau a paşaportului. 

� În sală nu este permis accesul cu telefoane mobile, 
materiale didactice, bagaje. 


