
 

 

 
 

 

 

HOTĂRÂREA 

CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

Nr. 45 din 28.04.2020 

Având în vedere: 

1. Legea Educației Naționale, numărul 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

2. Decretul nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, conform 

prevederilor art.49 care statuează că pe durata stării de urgență, cursurile din toate unitățile și 

instituțiile de învățământ se suspendă, respectiv art. 51 alin. (1) autoritățile și instituțiile publice 
stabilesc măsurile care se impun pentru asigurarea desfășurării optime a activității, cu respectarea 
regulilor de disciplină sanitară stabilite de autoritățile cu atribuții în domeniu, inclusiv prin 
hotărârile Comitetului Național privind Situațiile Speciale de Urgență (CNSSU), urmărind cu 

prioritate asigurarea prevenției și reducerea riscului de îmbolnăvire și măsurile ulterioare 
adoptate la nivel național pentru prevenirea răspândirii infecției cu SARS-CoV-2; 

3. Deciziile Universității Tehnice din Cluj-Napoca cu privire la suspendarea activităților didactice față 

în față și desfășurarea acestora în regim online; 

4. Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor pentru ciclul 

I și II în Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (examene de licenţă/diplomă şi disertaţie) pentru 

anul universitar 2019-2020, aprobat prin HSU nr. 1154/20.02.2020.  

Consiliul de Administrație al Universității Tehnice din Cluj-Napoca întrunit în şedinţă on-line în data de 

28.04.2020, 

HOTĂRĂȘTE: 

Completarea Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor pentru 
ciclul I și II în Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (examene de licenţă/diplomă şi disertaţie) pentru anul 
universitar 2019-2020, aprobat prin HSU nr. 1154/20.02.2020, în condițiile stării de urgență instituite pe 
teritoriul României/dacă situația la nivel național nu va permite reluarea activităților față în față, cu 
următoarele prevederi:  

 
Art. 1. Coordonatorii științifici împreună cu studenții îndrumați vor analiza temele lucrărilor de 

licență/diplomă/disertație alese de aceștia și le vor adapta, acolo unde este necesar, pentru a putea fi 

elaborate în condițiile stării de urgență. 

Art.2. Examenul de licență/diplomă la UTCN constă din două probe, după cum urmează: 

a) proba 1: evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate; 

b) proba 2: prezentarea și susținerea lucrării de licență/proiectului de diplomă. 

Examenul de disertație constă dintr-o singură probă: prezentarea și susținerea disertației. 

Art. 3.  Ambele probe ale examenului de licență/diplomă, precum și prezentarea și susținerea disertației se 

vor desfășura online, în timp real, în fața comisiei de examen, prin intermediul unei platformei educaționale 

care să permită transmiterea, recepționarea simultană (în direct) și înregistrarea de conținut audio-video. În 

toate cele trei cazuri, notele acordate de membrii comisiei de examen vor fi numere întregi de la 1 la 10. 

Art.4. Susținerea în varianta online a probelor examenului de licență/diplomă precum și susținerea online a 
lucrării de disertație se înregistrează integral, pentru fiecare absolvent în parte și se arhivează la nivel de 
facultate. 



 

 

 
 

 

Art.5. Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate se va face în conformitate cu prevederile 

regulamentelor de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor.  

Art.6. Susținerea lucrării de licență/diplomă (proba 2) se va desfășura online, de preferință în aceeași sesiune 

video cu evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate (proba 1), fiecare candidat având alocate cel 

puțin 10 minute pentru prezentarea lucrării și 5 minute pentru a răspunde întrebărilor comisiei de examen. 

Proba 2 se poate desfășura cronologic după proba 1.  

Art.7. Susținerea lucrării de disertație se va desfășura online, fiecare candidat având alocate cel puțin 10 

minute pentru prezentarea lucrării și 5 minute pentru a răspunde întrebărilor comisiei de examen. 

Art. 8. Se recomandă, acolo unde este posibil, ca alături de documentul cu lucrarea de finalizare a studiilor și a 

prezentării care însoțește susținerea proiectului să fie solicitată și o secvență video înregistrată care 
exemplifică funcționarea proiectului (durată de maxim 5 min), atât la licență cât și la master. 
Art. 9. In cazul excepțional în care platforma suport online nu este disponibilă în timpul sesiunii, susținerea 
proiectului se reprogramează în cel mai scurt timp, într-un interval de timp care nu poate depăși 48 de ore de 
la momentul redisponibilizării platformei suport online.  
Art. 10. Pentru a se înscrie la examenul de licență/diplomă/disertație, candidații vor încărca sau vor trimite 

electronic la o adresă comunicată de fiecare facultate, toate documentele prevăzute în Regulamentul privind 

organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor pentru ciclul I și II în Universitatea Tehnică din 

Cluj-Napoca (examene de licenţă/diplomă şi disertaţie), semnate (unde este cazul) și scanate în format PDF. 

Facultățile pot utiliza adrese de e-mail, platforme electronice sau alte mijloace de comunicare online care 

permit trimitere/încărcarea și stocarea documentelor în condiții de siguranță. Fac excepție de la această 

regulă fotografiile tip buletin de identitate, care se vor depune de către absolvenți în format fizic, în 2 

exemplare, la Serviciul Acte Studii, în momentul ridicării diplomei. De asemenea, fac excepție de la regulă 

toate documentele absolvenților care provin de la alte universități și susțin examenul de licență/diplomă la 

UTCN. Pentru aceștia, instituția care a asigurat școlarizarea va trimite documentele prin poștă sau curier.  

Art. 11. Examenele de finalizare a studiilor nivel licență și masterat se vor desfășura după structura anului 
universitar 2019-2020, aprobată prin HSU nr. 1070/20.06.2019. 

Art. 12. Odată cu adoptarea prezentei hotărâri, rămân în vigoare toate celelalte prevederi ale Regulamentul 

privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor pentru ciclul I și II în Universitatea 

Tehnică din Cluj-Napoca (examene de licenţă/diplomă şi disertaţie) pentru anul universitar 2019-2020, aprobat 

prin HSU nr. 1154/20.02.2020.  

 

Art.13. Facultățile își vor armoniza regulamentele de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a 

studiilor cu prevederile prezentei hotărâri.  

Art.14.  Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către toate structurile implicate. 
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