
 

 

 

HOTARÂREA 
BIROULUI CONSILIULUI FACULTĂȚII 

Nr.  1 din 30.06.2021 
 

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, 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 

5. Regulamentul privind examenul de finalizare a studiilor aprobat în ședința Consiliului Facultății de 

Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației din 14 noiembrie 2012, revizuit in ședința 

Consiliului Facultății din 22 mai 2013, actualizat: martie 2014, octombrie 2015 

6. Hotararea Senatului Universitar a UTCN nr. 1361/24.06.2021 referitoare la modul de desfășurare a 

examenelor de finalizare a studiilor în sesiunea iulie 2021. 

7. Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr. 4206/06.05.2020 privind luarea unor măsuri în domeniul 

învățământului superior din România 

 

 

Biroul Consiliului Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației întrunit în 

ședință online în data de 30.06.2021, 

HOTĂRĂȘTE: 

Completarea Regulamentului privind examenul de finalizare a studiilor în vigoare pentru ciclul I și II în cadrul 

Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației pentru anul universitar 2020-2021.  

Completări: 

Art. 1 Pentru anul universitar 2020-2021, susținerea examenelor de finalizare a studiilor se desfășoară onsite 

cu participarea tuturor persoanelor care trebuie să ia parte, conform legislației în vigoare.  

Art. 2 Acțiunile aferente sesiunii de susținere a examenelor de finalizare a studiilor se derulează conform 

calendarului specific sesiunii de susținere. 

Art. 4 Pentru înscrierea la examenul de finalizare a studiilor, studenții solicită prin email secretarilor de 

comisii, înrolarea online pe platforma Microsoft Teams.  Secretarii de comisii  înroleaza online studenții pe 

baza contului instituțional UTCN/ Microsoft Teams în grupul asociat comisiei (grup deschis de fiecare secretar 

pe platforma Microsoft Teams) la care s-a făcut solicitarea.  



Art. 5 Studenții  încarcă lucrarea de licență/disertație (în format pdf) pe platforma Microsoft Teams în grupul 

aferent comisiei la care au fost înrolați online. Se încarcă și documentele: Declarația de Autenticitate și 

Declarația de Conformitate, datate și semnate de student (în format pdf).  

Art. 6 Studenții se înscriu la examenul de finalizare a studiilor prin încărcarea în Microsoft Teams (în grupul 

aferent comisiei) a Fișei de înscriere semnată și datată și prin înregistrarea în sistemul electronic al UTCN la 

adresa https://websinu.utcluj.ro/InscriereLicenta/default.asp.  

Fotografiile tip carte de identitate se vor depune de către absolvenți în format fizic, în 2 exemplare, la Serviciul 

Acte Studii, în momentul ridicării diplomei. 

Art. 7 Lucrările încărcate online pe platforma educațională Microsoft Teams sunt gestionate de secretarii de 

comisii, respectându-se prevederile privind protecția datelor personale și asigurarea confidențialității 

proiectelor de diplomă și lucrărilor de disertație. Studenții se vor prezenta la susținere cu două exemplare 

listate din lucrare (îndosariate). 

Art. 8 Secretarii de comisii realizează verificarea antiplagiat a lucrărilor de finalizare a studiilor în conformitate 

cu prevederile Procedurii operaționale de verificare antiplagiat. Aceștia întocmesc și pun la dispoziția 

comisiilor de finalizare a studiilor lista lucrărilor de finalizare a studiilor ce va conține și rezultatul privind 

constatarea originalității (procentul de similitudine aferent fiecărei lucrări) și rapoartele de similitudine 

pentru toate lucrările.  

Art. 9 Comisia de  finalizare a studiilor deliberează cu privire la stabilirea avizului pozitiv/negativ,  în limita 

procentului de similitudine acceptat la nivelul facultății și decide rezultatul examenului de finalizare a 

studiilor. La nivelul faculții se recomandă ca procentul de similitudine acceptat de comisiile de finalizare a 

studiilor să nu depășescă 35%. 

 

 

DECAN, 

Prof.dr.ing. Gabriel Oltean 

 


