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REGULAMENT 

PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA  

EXAMENELOR DE  LICENŢĂ ŞI DISERTAȚIE ÎN CADRUL 

UNIVERSITĂŢII „ARTIFEX” DIN BUCUREŞTI ÎN ANUL 2019 

 

 

Organizarea şi desfăşurarea examenului de licenţă şi disertaţie în Universitatea 

“ARTIFEX” din Bucureşti are la bază prevederile :  

 Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, art. 

120, 130, 137, 138, 140, 143, 145, 146, 152, 157; 

 Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor 

universitare de masterat; 

 Legea nr. 60/2000 privind dreptul absolvenților învățământului superior particular de 

a susține examenul de finalizare a studiilor la  instituții de învățământ superior 

acreditate; 

 Ordinul ministrului educației naționale și al ministrului delegat pentru învățământ 

superior, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică nr. 657/2014 pentru aprobarea 

Regulamentului privind regimul actelor de studii în sistemul de învățământ superior; 

 Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 

Educaţiei Naționale, cu modificările ulterioare;  

 Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice nr. 6.125 din 

20.12.2016 pentru aprobarea Metodologiei – cadru de organizare şi desfăşurare a 

examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie; 
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 Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 5.643 din 12.12.2017 pentru modificarea 

Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice nr. 6.125 din 

20.12.2016 pentru aprobarea Metodologiei – cadru de organizare şi desfăşurare a 

examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie; 

 Carta Universităţii „ARTIFEX” din Bucureşti. 

 

 

CAPITOLUL I  

Principii generale 

Art.1 Universitatea “ARTIFEX” din Bucureşti, acreditată prin Legea 133/2005, este o unitate de 

învăţământ superior, care are în structura sa numai programe de studii universitare de licenţă şi 

master acreditate.  

Art.2 În baza competenţelor conferite de Legea nr. 133/2005 de acreditare şi de legislaţia în 

vigoare în învăţământul superior, Universitatea “ARTIFEX” din Bucureşti organizează 

examenul de finalizare a studiilor universitare de licenţă şi master la toate programele de studii 

universitare de licenţă şi master din structura sa.  

Art.3 Conducerea Universităţii „ARTIFEX” din Bucureşti și comisiile de examen poartă 

întreaga responsabilitate pentru organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor 

universitare de licență și master. 

Art.4 Universitatea “ARTIFEX” din Bucureşti organizează anual o singură sesiune a 

examenului de licenţă şi a celui de disertaţie, pentru absolvenţii programelor de licenţă şi master, 

înmatriculaţi conform prevederilor Legii Învățământului nr. 84/1995 (învăţământ universitar de 

lungă durată), ale Legii nr. 288/2004, privind organizarea studiilor universitare şi ale Legii 

Educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. Absolvenţii promoţiilor 

anterioare se pot înscrie la examenele de finalizare a studiilor în sesiunea programată pentru 

promoţia curentă. 

Art.5 (1) La o specializare/un program de studii examenul de finalizare a studiilor se 

organizează şi se desfăşoară în aceleaşi condiţii pentru toţi candidaţii, indiferent de forma de 

învăţământ parcursă.  

(2) La o specializare/program de studii examenul de finalizare a studiilor se organizează 

şi se desfăşoară în aceleaşi condiţii pentru toţi candidaţii, indiferent dacă studiile absolvite de 

aceştia au fost organizate conform Legii Învăţământului nr. 84/1995 (învățământ universitar de 

lungă durată), conform Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare sau conform 

Legii Educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare. 
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CAPITOLUL II  

Organizarea şi desfăşurarea examenului de licenţă pentru absolvenții studiilor 

universitare de licență organizate în baza Legii 288/2004 privind organizarea 

studiilor universitare sau conform Legii Educaţiei naţionale nr.1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare 

Art.6  Programele de studii universitare de licenţă, organizate în baza Legii nr. 288/2004 

privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, precum și a 

Legii Educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, se finalizează cu 

examen de licenţă. 

Art.7. (1) În Universitatea  „ARTIFEX” din București pot susţine examen de licenţă numai 

absolvenţii de învăţământ superior ai programelor de studii universitare de licență/specializărilor 

acreditate. 

(2) La examenul de licență se pot prezenta absolvenţii Universităţii “ARTIFEX”din 

București din promoţia curentă, precum şi cei din promoţiile anterioare care nu au susţinut sau 

nu au promovat examenul de finalizare a studiilor. 

Art.8. Universitatea „ARTIFEX” din Bucureşti, acreditată prin Legea nr. 133/2005, organizează 

examen de licenţă pentru absolvenţii de învăţământ superior provenind de la următoarele 

domenii și programe de studii universitare de licență acreditate: 

a) domeniul Finanțe – program de studii universitare de licență: Finanțe și bănci; 

b) domeniul Contabilitate – program de studii universitare de licență: Contabilitate și 

Informatică de Gestiune; 

c) domeniul Management – program de studii universitare de licență: Management; 

d) domeniul Marketing – program de studii universitare de licență: Marketing; 

e) domeniul Administrarea Afacerilor – program de studii universitare de licență: 

Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor 

Art.9. (1) Examenul de licenţă constă în două probe:  

 Proba 1 - Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate;  

 Proba 2 - Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă.  

(2) Cele două probe menţionate la alin.1 se susţin oral şi se desfăşoară prin contact direct, 

nemijlocit, prin prezenţa în acelaşi loc şi în acelaşi moment, a comisiei de examen şi a 

examinatului.  

(3) Tematica şi bibliografia pentru evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate 

se stabilește la nivelul decanatelor și se afişează pe site-ul universității, cu trei luni înainte de 

susţinerea examenului de finalizare a studiilor.  

(4) Prezentarea și susținerea lucrării de licență sunt publice. 
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Art.10. Graficul privind organizarea şi desfăşurarea examenului de licenţă este prezentat în 

Anexa nr.1 din prezentul Regulament.  

Art.11. Înscrierea la examenele de licenţă pentru absolvenţii Universităţii “ARTIFEX” se face în 

perioada 24 iunie – 4 iulie 2019, pe bază de cerere scrisă, la secretariatele facultăţilor.  

Art.12. Cuantumul taxei pentru examenul de licenţă este de 800 lei pentru absolvenţii 

Universităţii “ARTIFEX” din Bucureşti, promoţia 2018 – 2019 şi promoţiile anterioare.  

Art.13. (1) Dosarele candidaţilor la examenul de licenţă trebuie să cuprindă:  

 un dosar plic, pe care se va completa numele şi prenumele candidatului (inclusiv 

iniţiala tatălui şi numele după căsătorie, dacă este cazul); 

 cerere de înscriere la examenul de licență; 

 dovada achitării taxei pentru susținerea examenului de licență; 

 diploma de bacalaureat (sau echivalentă), în original şi copie (conform cu originalul);  

 certificatul de naştere, în original şi copie (conform cu originalul);  

 certificatul de căsătorie, în original şi copie (conform cu originalul) (dacă este cazul);  

 copia buletinului / cărţii de identitate; 

 suplimentul la diplomă, din care să rezulte, pentru fiecare semestru şi an de studiu, 

numărul de credite promovate, numărul de ore prevăzute pentru fiecare disciplină 

(curs, lucrări practice, seminar etc.), forma de verificare (examen, colocviu, verificare 

pe parcurs), notele obţinute şi media de absolvire; 

 certificat de competenţă lingvistică eliberat de secretariatele facultăţilor, pe baza 

rezultatelor obţinute pe perioada studiilor universitare;  

 trei fotografii format 3/4;  

 avizul privind admiterea lucrării în vederea susținerii, semnat de conducătorul 

științific (conform procedurii antiplagiat din anexa nr.3 la prezentul regulament); 

 fişa de lichidare. 

(2) Certificarea conformităţii documentelor cu originalul se realizează la nivelul 

secretariatului, în baza comparării documentelor originale cu cele prezentate în copie. 

(3) Dosarul candidaţilor la examenul de licenţă va fi însoțit de lucrarea de licență printată 

și copertată, elaborată conform ghidului din anexa nr. 4 a prezentului regulament. 

Art.14. (1) Pentru buna organizare şi desfăşurare a examenului de licenţă se vor constitui trei 

categorii de comisii:  

a) Comisia de organizare a examenului de licenţă și disertație la nivelul Universităţii; 

b) Comisia la nivelul facultăţii formată din preşedinte, trei - patru membri şi un secretar; 
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c) Comisii pentru evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate şi pentru 

susţinerea lucrărilor de licenţă, formate din: preşedinte, trei - patru membri şi un 

secretar.  

(2) Membrii acestor comisii au obligaţia de a evalua cunoştinţele absolvenţilor aferente 

domeniului de studii, precum şi de a aprecia valoarea reală a lucrărilor de licenţă şi de a testa 

capacitatea absolvenţilor de prezenta lucrările elaborate.  

Art.15. (1) Componența comisiilor pentru organizarea și susținerea examenului de licenţă se 

aprobă de către Senatul Universității „ARTIFEX” din București, pe baza propunerilor formulate 

de Consiliile facultăților și se numesc prin decizie a rectorului, după care se afișează pe site-ul 

universității. 

(2) Preşedintele comisiei de examen de finalizare a studiilor trebuie să aibă gradul 

didactic de profesor universitar sau de conferenţiar.  

(3) Membrii comisiei de examen de finalizare a studiilor universitare de licență trebuie 

să aibă titlul ştiinţific de doctor şi gradul didactic de lector universitar, conferenţiar universitar 

sau profesor universitar. Aceştia trebuie să aibă statut de cadru didactic titular în cadrul 

Universității „ARTIFEX” din București. 

(4) Secretarul comisiei de examen de finalizare a studiilor universitare de licență 

trebuie să aibă cel puţin gradul didactic de asistent universitar şi are numai atribuţii de 

administrare a documentelor. 

(5) Membrii comisiilor pentru examenele de finalizare a studiilor universitare de licență 

nu se pot afla, cu cei examinaţi sau între ei, în relaţie de soţi, afini şi rude până la gradul al III-lea 

inclusiv, conform legii. 

(6) În cazul în care conducătorul ştiinţific nu este membru permanent al comisiei poate 

participa, în calitate de invitat, la susţinerea lucrării de către candidat, fără drept de notare. 

(7) Componența comisiilor pentru examenele de finalizare a studiilor universitare de 

licență, precum și numărul membrilor acestora nu se modifică pe durata examenelor. 

Art.16. Desfăşurarea probelor la examenul de licenţă:  

a) Comisiile facultăţilor vor afişa listele nominale ale candidaţilor, indicându-se data şi ora 

începerii examenului, precum şi repartizarea pe săli a candidaţilor;  

b) Candidaţii au obligaţia să verifice exactitatea datelor înscrise în listele afişate şi să 

sesizeze comisiile în legătură cu eventualele neconcordanţe cu datele reale;  

c) La intrarea în sala în care se susţine examenul de licență, candidatul prezintă cartea de 

identitate; este interzisă intrarea în sală cu mijloace electronice de comunicare, cărţi şi 

alte materiale didactice; 
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d) Examinarea corespunzătoare celor două probe se va realiza într-un interval de timp 

rezonabil, care nu va depăşi 30 minute.  

e) Examinarea se va realiza pe grupuri de 4-5 absolvenţi.   

f) Notele acordate de membrii comisiei de examen la fiecare din cele două probe sunt 

numere întregi de la 1 la 10, urmărindu-se ca între notele acordate de către aceștia să nu 

existe diferențe semnificative. 

g) Nota de promovare pentru fiecare probă a examenului de licență trebuie sa fie cel puțin 

5,00. 

h) Media fiecărei probe, calculată ca medie aritmetică a notelor acordate exclusiv de 

membri comisiei de examen, se determină cu două zecimale, fără rotunjire.  

i) Media de promovare a examenului de licență se stabileşte ca medie aritmetică între nota 

obţinută la proba pentru evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate şi media 

obţinută la susţinerea lucrării, fiind calculată cu două zecimale, fără rotunjire. 

j) Media minimă de promovarea a examenului de licenţă trebuie să fie cel puţin 6,00. 

k) Cele zece credite alocate pentru promovarea examenului de licență, conform planului de 

învăţământ, se distribuie în mod egal pe cele două probe ale examenului de licenţă. 

l) Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor examenului de licenţă nu este 

publică. 

m) Rezultatul fiecărei probe se comunică prin afişare la sediul Universității „ARTIFEX” din 

București şi pe pagina web a instituției, în termen de cel mult 48 de ore de la data 

susţinerii acesteia. 

n) Examenul de licenţă se consideră finalizat dacă cele două probe componente sunt 

susţinute şi promovate în aceeaşi sesiune. 

o) Examenul de licenţă nepromovat se poate repeta într-o nouă sesiune, cu suportarea de 

către candidat a cheltuielilor aferente.  

p) Rezultatele obţinute la probele orale nu pot fi contestate. 

Art.17. (1) Lucrările de licență trebuie să aibă un conținut original. Dacă se constată plagiatul 

sau falsificarea calității de autor al lucrării prin cumpărare/comercializare, absolventul va fi 

respins la examen și își va pierde dreptul de a susține examenul în următoarea sesiune. 

 (2) Conducătorii științifici ai lucrărilor de licență răspund în mod solidar cu autorii 

acestora pentru asigurarea originalității conținutului. 

 (3) Este strict interzisă comercializarea lucrărilor științifice în vederea facilitării 

falsificării de către cumpărător a calității de autor a lucrării de licență. 

Art.18. Conform legislaţiei în vigoare, la cerere, absolvenţii Universităţii „ARTIFEX” din 

București se pot înscrie să susţină examenul de licenţă la o altă instituţie organizatoare. 
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CAPITOLUL III  

Organizarea şi desfăşurarea examenului de licenţă pentru absolvenții studiilor 

universitare de licență organizate în baza Legii 84/1995 republicată 

Art.19. Studiile în învăţământul universitar de lungă durată, organizate în baza Legii 

învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se finalizează 

cu examen de licenţă. 

Art.20. La susținerea examenului de licență, organizat de Universitatea „ARTIFEX” din 

Bucureşti, acreditată prin Legea nr. 133/2005, se pot prezenta absolvenţii proprii din promoţiile 

anterioare, care au finalizat studiile în baza Legii 84/1995, cu modificările și completările 

ulterioare și nu au susţinut sau nu au promovat examenul de finalizare a studiilor într-o sesiune 

anterioară. 

Art.21. Înscrierea, conținutul dosarului, graficul, probele de examen, precum și derularea 

examenului de licenţă se vor realiza în conformitate cu prevederile Capitolului II din prezentul 

Regulament.     

 

 

CAPITOLUL IV 

Organizarea şi desfăşurarea examenului de licenţă pentru absolvenții altor instituții 

de învățământ superior acreditate  

Art.22. Universitatea „ARTIFEX” din Bucureşti, acreditată prin Legea nr. 133/2005, 

organizează examen de licenţă pentru absolvenţii altor instituții de învăţământ superior 

acreditate, care provin de la următoarele domenii și programe de studii universitare de licență 

acreditate: 

a) domeniul Finanțe – program de studii universitare de licență: Finanțe și bănci; 

b) domeniul Contabilitate – program de studii universitare de licență: Contabilitate și 

Informatică de Gestiune; 

c) domeniul Management – program de studii universitare de licență: Management; 

d) domeniul Marketing – program de studii universitare de licență: Marketing; 

e) domeniul Administrarea Afacerilor – program de studii universitare de licență: 

Economia Comerțului Turismului și Serviciilor. 

Art.23. Absolvenţii unei instituţii de învăţământ superior acreditate se pot înscrie şi pot susţine 

examenul de licenţă la Universitatea „ARTIFEX” din București, cu aprobarea senatelor 

universitare ale celor două instituţii de învăţământ superior, după avizul favorabil al consiliilor 

de administraţie.  
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Art.24. (1) Pentru participarea la examenul de licență, absolvenții altor instituții de învățământ 

superior acreditate, trebuie să includă în dosar documentele menționate la Art.13 din prezentul 

Regulament.  

(2) Pentru candidaţii proveniţi de la alte universităţi, coordonarea lucrării de licenţă se 

desfăşoară în cotutelă, astfel încât unul dintre conducătorii ştiinţifici să fie cadru didactic titular 

la Universitatea „ARTIFEX” din București. 

(3) Cuantumul taxei pentru examenul de licenţă este de 800 lei.  

Art.25. Desfășurarea examenului de licență, pentru absolvenții unei instituţii de învăţământ 

superior acreditate, se face în conformitate cu prevederile Capitolului II din prezentul 

Regulament. 

 

 

CAPITOLUL V 

Organizarea şi desfăşurarea examenului de disertație 

Art.26. (1) Universitatea „ARTIFEX” din Bucureşti organizează examen de disertaţie numai 

pentru absolvenţii proprii. 

(2) Pentru absolvenţii ciclului II de studii universitare – studii universitare de master, 

organizate în baza Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare și a Legii nr. 

1/2011, cu modificările și completările ulterioare, finalizarea studiilor se face prin examen de 

disertaţie.  

(3) La examenul de disertaţie se pot prezenta absolvenţii Universităţii “ARTIFEX”din 

București din promoţia curentă, precum şi cei din promoţiile anterioare care nu au susţinut sau 

nu au promovat examenul de finalizare a studiilor. 

Art.27. Examenul de disertație constă în prezentarea și susținerea lucrării de disertație. 

Art.28. Graficul privind organizarea şi desfăşurarea examenului de disertație este prezentat în 

Anexa nr.2 din prezentul Regulament.  

Art.29. Înscrierea la examenele de disertaţie pentru absolvenţii Universităţii “ARTIFEX” din 

București se face în perioada 24 iunie – 4 iulie 2019 pe bază de cerere scrisă, la secretariatele 

facultăţilor.  

Art.30. Cuantumul taxei pentru susținerea examenului de disertație este 600 lei.  

Art.31. (1) Dosarele candidaţilor la examenul de disertaţie trebuie să cuprindă: 

 un dosar plic, pe care se va completa numele şi prenumele candidatului (inclusiv 

iniţiala tatălui şi numele după căsătorie, dacă este cazul); 

 cerere de înscriere la examenul de disertație; 

 dovada achitării taxei pentru susținerea examenului de disertație; 
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 diploma de licenţă (sau echivalentă) în original şi copie (conform cu originalul); 

 foaia matricolă / suplimentul la diploma de licenţă, în original şi copie (conform cu 

originalul); 

 certificatul de naştere, în original şi copie (conform cu originalul); 

 certificatul de căsătorie, în original şi copie (conform cu originalul) (dacă este cazul); 

 copia buletinului / cărţii de identitate ; 

 trei fotografii format 3/4; 

 avizul privind admiterea lucrării în vederea susținerii, semnat de conducătorul 

științific (conform procedurii antiplagiat din anexa nr.3 la prezentul regulament); 

 fişa de lichidare; 

(2) Certificarea conformităţii documentelor cu originalul se realizează la nivelul 

secretariatului, în baza comparării documentelor originale cu cele prezentate în copie. 

(3) Dosarul candidaţilor la examenul de disertație va fi însoțit de lucrarea de disertație 

printată și copertată, elaborată conform ghidului din anexa nr. 4 a prezentului regulament. 

Art.32. (1) Pentru buna organizare şi desfăşurare a examenului de disertație se vor constitui trei 

categorii de comisii:  

a) Comisia de organizare a examenului de licenţă și disertație la nivelul Universităţii; 

b) Comisia la nivelul facultăţii formată din preşedinte, trei - patru membri şi un secretar; 

c) Comisii pentru susţinerea lucrărilor de disertație, formate din: preşedinte, trei - patru 

membri şi un secretar.  

(2) Membrii acestor comisii au obligaţia de a aprecia valoarea reală a lucrărilor de 

disertație şi de a testa capacitatea absolvenţilor de a prezenta lucrările elaborate.  

Art.33. (1) Componența comisiilor pentru organizarea și susținerea examenului de disertație se 

aprobă de către Senatul Universității „ARTIFEX” din București, pe baza propunerilor formulate 

de Consiliile facultăților și se numesc prin decizie a rectorului, după care se afișează pe site-ul 

universității. 

(2) Preşedintele comisiei de examen de finalizare a studiilor de disertație trebuie să aibă 

gradul didactic de profesor universitar sau de conferenţiar.  

(3) Membrii comisiei de examen de finalizare a studiilor universitare de master trebuie 

să aibă titlul ştiinţific de doctor şi gradul didactic de lector universitar, conferenţiar universitar 

sau profesor universitar. Aceştia trebuie să aibă statut de cadru didactic titular în cadrul 

Universității „ARTIFEX” din București. 
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(4) Secretarul comisiei de examen de finalizare a studiilor universitare de master trebuie 

să aibă cel puţin gradul didactic de asistent universitar şi are numai atribuţii de administrare a 

documentelor. 

(5) Membrii comisiilor pentru examenele de finalizare a studiilor universitare de master 

nu se pot afla, cu cei examinaţi sau între ei, în relaţie de soţi, afini şi rude până la gradul al III-lea 

inclusiv, conform legii. 

(6) În cazul în care conducătorul ştiinţific nu este membru permanent al comisiei poate 

participa, în calitate de invitat, la susţinerea lucrării de către candidat, fără drept de notare. 

(7) Componența comisiilor pentru examenele de finalizare a studiilor universitare de 

master, precum și numărul membrilor acestora nu se modifică pe durata examenelor. 

Art.34. (1) Examenul de disertaţie constă într-o singură probă şi anume prezentarea şi susţinerea 

lucrării de disertaţie. 

(2) Susţinerea lucrării de disertaţie este publică şi se desfăşoară în prezenţa, în acelaşi loc 

şi în acelaşi moment, a comisiei de examen şi a examinatului. 

Art.35. Desfăşurarea examenului de disertaţie:  

a) Comisia va afişa listele nominale ale candidaţilor care au dreptul să se prezinte la 

examen şi programul desfăşurării examenului, indicându-se data şi ora începerii 

acestuia; 

b) Candidaţii au obligaţia să verifice exactitatea datelor înscrise în listele afişate şi să 

sesizeze comisia de organizare in legătură cu eventualele neconcordanţe cu datele 

reale; 

c) La intrarea în sala în care se susţine examenul de disertaţie, candidatul prezintă cartea 

de identitate; este interzisă intrarea în sală cu telefoane mobile, cărţi şi alte materiale 

didactice; 

d) Examinarea se va realiza pe grupuri de 4-5 absolvenţi. 

e) Notele acordate de membrii comisiei de examen sunt numere întregi de la 1 la 10, 

urmărindu-se ca între notele acordate de către aceștia să nu existe diferențe 

semnificative. 

f) Media de promovare a examenului de disertație se stabileşte ca medie aritmetică între 

notele acordate exclusiv de membrii comisiei, fiind calculată cu două zecimale, fără 

rotunjire. 

g) Media minimă de promovarea a examenului de disertație trebuie să fie cel puţin 6,00;  

h) Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor examenului de disertație nu 

este publică. 
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i) Rezultatul examenului de disertație se comunică prin afişare la sediul Universității 

„ARTIFEX” din București şi pe pagina web a instituției, în termen de cel mult 48 de 

ore de la data susţinerii acestuia; 

j) Examenul de disertație nepromovat se poate repeta într-o nouă sesiune, cu suportarea 

de către candidat a cheltuielilor aferente.  

k) Rezultatele obţinute la probele orale nu pot fi contestate. 

Art.36. (1) Lucrările de disertație trebuie să aibă un conținut original. Dacă se constată plagiatul 

sau falsificarea calității de autor al lucrării prin cumpărare/comercializare, absolventul va fi 

respins la examen și își va pierde dreptul de a susține examenul în următoarea sesiune. 

(2) Conducătorii științifici ai lucrărilor de disertație răspund în mod solidar cu autorii 

acestora pentru asigurarea originalității conținutului. 

(3) Este strict interzisă comercializarea lucrărilor științifice în vederea facilitării 

falsificării de către cumpărător a calității de autor a lucrării de disertație. 

 

 

CAPITOLUL VI 

Eliberarea diplomelor de licenţă  şi master 

Art.37. - Diplomele pentru absolvenţii care au promovat examenul de finalizare a studiilor se 

eliberează de către Universitatea „ARTIFEX” din București, în termen de cel mult 12 luni de la 

data promovării.  

Art.38. - (1) Până la eliberarea diplomei, absolvenţii care au promovat examenul de finalizare a 

studiilor primesc, la cerere, adeverinţe de absolvire a studiilor.  

(2) Adeverinţa de absolvire conferă titularului aceleaşi drepturi legale ca şi diploma şi 

trebuie să conţină funcţia, numele, prenumele şi semnătura persoanelor responsabile din 

Universitate şi informaţiile următoare:  

a) domeniul de studii universitare;  

b) programul de studii/specializarea;  

c) perioada de studii;  

d) media de finalizare a studiilor;  

e) statutul de acreditare/autorizare provizorie, forma de învăţământ, limba de predare, 

locaţia geografică, numărul de credite şi actul normativ care le stabileşte (hotărâre a 

Guvernului, ordin al ministrului, după caz).  

(3) În caz de pierdere sau de distrugere, eliberarea unei noi adeverinţe urmează 

procedurile legale privind eliberarea duplicatelor actelor de studii.  
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Art.39. Absolvenţii care nu promovează examenul de finalizare a studiilor primesc, la cerere, un 

certificat de studii universitare care cuprinde informaţiile prevăzute la articolul 38, cu excepția 

literei d, care se va înlocui cu mediile de promovare a anilor de studii.  

Art.40. Absolvenţilor învăţământului superior, care au promovat examenul de licenţă/disertaţie, 

li se eliberează „Diplomă de licenţă”, respectiv „Diploma de master”.  

 

 

CAPITOLUL VII  

Dispoziţii finale  

Art.41. Graficul de desfășurare a examenelor de licență și disertație, Procedura privind 

verificarea antiplagiat a lucrărilor de licență și disertație și Ghidul pentru elaborarea lucrărilor de 

licență și disertație fac parte din prezentul Regulament.  

 

Prezentul regulament a fost avizat în şedinţa Consiliului de Administrație al Universității 

„ARTIFEX” din Bucureşti din data de 20.02.2019 şi aprobat de în şedinţa Senatului Universităţii 

„ARTIFEX” din Bucureşti din data de 27.02.2019. 

 Regulamentul intră în vigoare de la data aprobării.  

 

 

Avizat, Aprobat, 

Preşedintele Consiliului de Administraţie, Președintele Senatului, 

Ec. Sevastiţa Grigorescu    Prof. univ. dr. Cristian Marian Barbu 
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Anexa nr.1 

 

GRAFICUL  

DESFĂŞURĂRII EXAMENULUI DE LICENŢĂ  

 

 

PERIOADA ACTIVITATE 

24 iunie – 4 iulie 2019 Înscrieri  

8 iulie 2019 Afişarea listei candidaţilor înscrişi 

10 iulie –11 iulie 2019 
Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate şi 

susţinerea lucrării de licenţă  

12 iulie 2019 Afişarea rezultatelor finale 
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Anexa nr. 2 

 

GRAFICUL  

DESFĂŞURĂRII EXAMENULUI DE DISERTAȚIE 

 

 

PERIOADA ACTIVITATE 

24 iunie – 4 iulie 2019 Înscrieri  

5 iulie 2019 Afişarea listei candidaţilor înscrişi 

8 iulie – 9 iulie 2019 Susţinerea lucrării de disertație 

10 iulie 2019 Afişarea rezultatelor finale 
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Anexa nr. 3 

 

PROCEDURA PRIVIND VERIFICAREA ANTIPLAGIAT 

A LUCRĂRILOR DE LICENȚĂ ȘI DISERTAȚIE 

 

Cadrul general 

Procedura definește modul în care se va derula verificarea antiplagiat a lucrărilor de licență și 

disertație elaborate de candidații la examenele de finalizare a studiilor universitare de licență și 

master organizate de Universitatea „ARTIFEX” din București. 

 

Specificaţii 

1. La nivelul fiecărei facultăți, decanul va desemna un responsabil cu verificarea antiplagiat, 

care va avea acces la calculatorul din cadrul sistemului informatic al facultății, pe care 

este instalat programul antiplagiat plagiarism detector. 

2. Toate lucrările de licență și disertație elaborate în vederea susținerii examenelor de 

finalizare a studiilor universitare de licență și master, în sesiunea iulie 2018, vor fi depuse 

în format electronic, pe CD/DVD, înainte de înscrierea la examenul de finalizare a 

studiilor, la responsabilul cu verificarea antiplagiat din cadrul facultății, sub formă de 

grup de fișiere doc sau docx, câte un fișier pentru: 

a. Pagini de gardă; 

b. Cuprins; 

c. Corpul principal al lucrării (capitole și subcapitole); 

d. Bibliografie.  

3. Verificarea se va face prin compararea cu: 

a. Rețeaua Internet; 

b. Baza de date internă. 

4. După verificarea fiecărei lucrări, se întocmește un raport de verificare antiplagiat, a 

cărui structură este prezentată în cadrul acestei proceduri. Raportul va include coeficienții 

de similitudine raportați de plagiarism detector, respectiv text original, text citat și text 

necorespunzător. Rapoartele emise de programul antiplagiat plagiarism detector se 

transmit prin e-mail conducătorului științific în aceeași zi în care s-a efectuat verificarea 

și se arhivează electronic, pentru fiecare sesiune a examenului de finalizare a studiilor 

universitare. 
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5. La cerere, candidații pot beneficia de două verificări preliminare antiplagiat, cu avizul 

conducătorului științific. În acest caz, raportul emis de programul plagiarism detector se 

transmite conducătorului științific. 

6. Raportul se tipărește în două exemplare, dintre care unul se înmânează conducătorului 

științific, iar celălalt se păstrează la responsabilul antiplagiat, purtând mențiunea „Am 

primit un exemplar la data de ....” și semnătura conducătorului științific. Toate 

exemplarele păstrate de responsabilul antiplagiat se depun la arhiva Universității, după 

încheierea examenului de finalizare a studiilor universitare. 

7. Conducătorul științific va analiza conținutul raportului, prin prisma următoarelor criterii: 

a. Dacă lucrarea conține porţiuni mari de text marcate de către program ca fiind 

asemănătoare; 

b. Dacă programul indică un număr prea mare de potenţiale împrumuturi dintr-o 

anumită sursă; 

c. Dacă se constată o similitudine semnificativă între tematica lucrării verificate şi 

potenţialele surse de împrumuturi.  

La analiza raportului de către conducătorul științific, se recomandă a se avea în vedere 

următoarele praguri de alertă: 

a. Pentru lucrări de licență: 30% (text citat + text necorespunzător); 

b. Pentru lucrări de disertație: 25% (text citat + text necorespunzător). 
 

8. Depășirea pragurilor de alertă recomandate impune reconsiderarea textelor vizate și, 

implicit, o nouă verificare și emiterea unui nou raport de verificare antiplagiat. 

9. În cazul în care, în urma analizei, conducătorul științific consideră că nu există 

suspiciuni, va elabora avizul privind admiterea lucrării în vederea susținerii, conform 

modelului prezentat în procedură.  

10. Avizul privind admiterea lucrării în vederea susținerii, semnat de conducătorul științific, 

se atașează la dosarul de înscriere la examenul de finalizare a studiilor.  

11. Textul lucrării printate depuse de candidat la înscriere trebuie să fie identic cu textul 

depus în format electronic, pe CD/DVD, pentru care s-a obținut avizul privind admiterea 

lucrării. Controlul asupra identității celor două texte este responsabilitatea conducătorului 

științific. 
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RAPORT DE VERIFICARE ANTIPLAGIAT 

 

 

 Prezentul raport a fost elaborat în urma verificării lucrării de licență/disertație cu titlul 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

Autor: ........................................................................................................................................... 

Program de studii: ........................................................................................................................ 

Conducător științific: .................................................................................................................... 

 

 În urma verificării cu plagiarism detector, au fost definiți următorii coeficienți de 

similitudine: 

- Text original: ........... 

- Text citat: ................ 

- Text necorespunzător: ............. 

 

Data,        Responsabil verificare antiplagiat, 

..............       ....................................................... 
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AVIZ PRIVIND ADMITEREA LUCRĂRII DE LICENȚĂ / DISERTAȚIE 

 PENTRU A FI SUSȚINUTĂ ÎN CADRUL   

EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR UNIVERSITARE 

 

 Subsemnatul, ..................................................................................................................., 

conducător științific al lucrării de licență / disertație cu titlul ........................................................ 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................  

Autor: ........................................................................................................................................... 

Program de studii: ........................................................................................................................ 

am luat la cunoștință raportul de verificare antiplagiat și sunt de acord ca lucrarea să fie admisă 

pentru a fi susținută public în cadrul examenului de finalizare a studiilor universitare, sesiunea 

iulie 2019. 

 

Data,        Conducător științific, 

..........        ....................................................... 
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Anexa nr. 4 

 

GHID DE ELABORARE A LUCRĂRILOR  

DE LICENŢĂ ŞI DE DISERTAŢIE 

 

1. Principii generale 

Elaborarea lucrării de licență sau disertație este o componentă a pregătirii studentului 

pentru examenul de finalizare a studiilor universitare de licență și master. Acest demers 

presupune următoarele etape: 

- Alegerea unei teme și a unui conducător; 

- Stabilirea principalelor repere care vor fundamenta structura lucrării; 

- Elaborarea efectivă a lucării. 

 

2. Structura lucrării 

În structura lucrării trebuie incluse următoarele secțiuni, detaliate sub formă de capitole 

individuale și care pot fi formate din mai multe subcapitole: 

- Coperta și pagina de titlu (vezi modelul prezentat); 

- Cuprins, care va include cel puțin titlurile capitolelor și subcapitolelor; 

- Introducere; 

- Stadiul cunoașterii relevante în domeniul abordat de tema lucrării; 

- Secțiunea practică; 

- Concluzii; 

- Bibliografie 

- Anexe (dacă este cazul). 

Numărul de pagini al lucrării va fi de maximum 50 pentru lucrările de licență și 

maximum 40 pentru lucrările de disertație. 

2.1.  Introducerea 

Rolul introducerii este de a familiariza cititorul lucrării asupra temei propuse. Astfel, 

studentul va realiza o prezentare generală a contextului și va argumenta alegerea temei. De 

asemenea, introducerea va include o descriere succintă a lucrării (trecere în revistă a titlurilor și 

conținutului fiecărui capitol), cu accent pe conținutul părții aplicative și pe sinteza concluziilor. 

Introducerea nu se numerotează ca și capitol. 

2.2. Stadiul cunoașterii relevante în domeniul abordat de tema lucrării 

În această secțiune, vor fi prezentate principalele idei, concepte, noțiuni teoretice 

referitoare la tema lucrării, sub formă de definiții, clasificări, abordări teoretice relevante. Sursele 

de documentare pot include cărți, articole, documente elaborate de instituții publice sau private 

etc. Se vor respecta regulile privind citarea surselor de documentare. 
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2.3. Secțiunea practică 

Autorul va prezenta, în prima parte a acestei secțiuni, detalii despre: 

 obiectivul cercetării, care poate fi descris printr-o ipoteză/întrebare de cercetare; 

  metodologia de cercetare aplicată; 

 sursele / datele utilizate în cadrul studiului, inclusiv modul de colectare a datelor; 

 relevanța metodologiei de cercetare în raport cu obiectivul cercetării; 

 modul de valorificare/prelucrare a datelor colectate; 

 rezultatele analizelor efectuate, evaluarea gradului de validare/răspuns pentru 

ipoteza/întrebarea de cercetare, respectiv gradul de acopertire asociat obiectivului 

cercetării; 

 comentarii privind limitele / posibilități de extindere a studiului efectuat.  

Structurarea secțiunii practice este la alegerea autorului și conducătorului științific. 

 

2.4. Concluzii 

În secțiunea de concluzii, autorul va evidenția cele mai importante idei care se desprind în 

urma cercetării efectuate, opiniile personale, precum și propunerile considerate necesare, 

relevante în contextul concluziilor formulate. Concluziile nu se definesc / numerotează ca și 

capitol. 

2.5. Reguli de citare. Bibliografie 
 

 În cadrul lucrării, autorul va cita toate sursele documentare valorificate, indiferent 

dacă acestea se regăsesc sub formă de blocuri de text preluate, idei preluate sau date.  

 Preluarea unui bloc de text presupune încadrarea acestuia între ghilimele și utilizarea 

citării în text. 

 Ideile preluate de la alți autori, dar reformulate, vor fi marcate prin citare în text.  

 Sursele de date trebuie menționate explicit. 

 În text, nu se vor utiliza note de subsol pentru citare, ci se va aplica sistemul de citare 

în text. Notele de subsol pot fi definite exclusiv pentru explicații/detalieri pe care 

autorul nu dorește să le includă în text.  

 Regulile de citare corespund standardului APA
1
. 

Format: (Autori, Anul) sau Autori (Anul) 

Autorii sunt identificați prin numele de familie. Dacă documentul citat a fost elaborat de 

o instituție, fără individualizarea autorului, se va înscrie numele instituției. 

Exemplu (Davis & Holt, 1993) sau Davis & Holt (1993) 

 Toate citările din text se vor regăsi în mod obligatoriu la bibliografie. 

 Referințele bibliografice este necesar să fie numerotate. 

 Redactarea bibliografiei va respecta următoarele principii: 

o Cărți publicate: 

                                                           
1
 Vezi și http://www.bibme.org/citation-guide/apa/  

http://www.bibme.org/citation-guide/apa/
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Nume autor 1, Inițiala(e) prenume autor 1., (..), & Nume autor n, 

Inițiala(e) prenume (anul). Titlul cărții (Numărul ediției, dacă este cazul). 

Localitatea: Editura 

Exemple: 

- Vaisman, A., & Zimányi, E. (2014). Data Warehouse Systems: Design and 

Implementation. Springer. 

- Benassy, J. P. (1982). The economics of market disequilibrium(Vol. 6). New York: 

Academic Press. 

- Davis, L. S., & Johnson, K. N. (1987). Forest management (No. Ed. 3). McGraw-

Hill Book Company. 

o Cărți în format electronic (e-book): 

Nume autor 1, Inițiala(e) prenume autor 1., (..), & Nume autor n, 

Inițiala(e) prenume (anul). Titlul cărții. Accesat din link... sau DOI: 

o Articole în reviste: 

Nume autor 1, Inițiala(e) prenume autor 1., (..), & Nume autor n, 

Inițiala(e) prenume (anul). Titlul articolului. Denumirea revistei, Numărul 

volumului (Numărul revistei), pagina început articol - pagina sfârșit 

articol. 

Exemple: 

- Henderson, J. A., & Hursh, D. W. (2014). Economics and education for human 

flourishing: Wendell Berry and the Oikonomic alternative to 

neoliberalism. Educational Studies, 50(2), 167-186. 

- Cunha, J. M., & Miller, T. (2014). Measuring value-added in higher education: 

Possibilities and limitations in the use of administrative data. Economics of 

Education Review, 42, 64-77. 

o Articole în reviste disponibile online: 

Nume autor 1, Inițiala(e) prenume autor 1., (..), & Nume autor n, 

Inițiala(e) prenume (anul). Titlul articolului. Denumirea revistei, Numărul 

volumului (Numărul revistei), pagina început articol - pagina sfârșit 

articol. Identificator DOI
2
/Accesat în data de ..., link ... 

Exemple: 

- Webb, M.  (2009). CSUSM Pushes the Limit of Preparing Students for the 

Future. San Diego Business Journal, 30(44), 23.  Accesat în data de 20 Ianuarie 

2010, din ProQuest Newsstand. (Document ID: 1900092801) 

- Wildstrom, S.H. (1999). A big boost for net privacy. Business Week, p. 23. 

Preluat de pe http://www.lexisnexis.com/hottopics/lnacademic 

o Articole în ziare tipărite: 

- Nume autor (anul, luna ziua). Titlul articolului. Denumirea ziarului, , 

pagina început articol - pagina sfârșit articol.  
o Articole în ziare online: 

- Nume autor (anul, luna ziua). Titlul articolului. Denumirea ziarului, 

Preluat de pe ....  
o Documente instituționale online: 

Autor/numele companiei (anul). Titlul documentului. Preluat de pe ... 

 

                                                           
2
 Digital Object Identifier. 

http://www.lexisnexis.com/hottopics/lnacademic
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Exemplu: 

Institutul Național de Statistică (2017). Comunicat de presă nr. 9/11 

ianuarie 2018. Preluat de pe http://www.insse.ro 

 

2.6. Anexe 

Anexele la lucrarea de licență/disertație se regăsesc într-o secțiune separată, la sfârșitul 

lucrării. Acestea nu se definesc / numerotează ca și capitol. În textul lucrării, autorul va face 

referire la toate anexele incluse. Anexele se numerotează crescător (Anexa nr. 1, Anexa nr. 2 

etc.) 

1. REGULI DE TEHNOREDACTARE 

Se recomandă, studenților, respectarea următoarelor norme de tehnoredactare: 

 Toate paginile lucrării vor fi imprimate obligatoriu pe o singură față. 

 Dimensiunea paginii: A4; 

 Margini:  

o Sus și Antet: 2 cm; 

o Jos și subsol: 2 cm; 

o Stânga: 3 cm; 

o Dreapta: 1,5 cm. 

 Textul normal va fi scris cu caractere TIMES NEW ROMAN 12, spațiere la 1,5 

rânduri, aliniere justified; 

 Aliniat nou: la 1,27 cm; 

 Se vor utiliza diacritice în redactarea lucrării; 

 Pentru grafice, se va aplica următorul format: 

 

Figura nr. 1. Evoluția volumului de precipitații pe unitatea de suprafață 

(Times New Roman 12 bold center) 
Sursa: Autor, anul, pagina 

(Times New Roman 10 italic, aliniat cu marginea din stânga a figurii) 
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 Pentru tabele: 

Tabelul nr. 1. Evoluția volumului de precipitații pe unitatea de suprafață 

Luna Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August 

Volum 39,8 35,9 35,0 44,8 63,1 81,4 69,4 62,2 
Sursa: Autor, anul, pagina 

(Times New Roman 10 italic, aliniat cu marginea din stânga a primei coloane) 

 

 Numerotarea paginilor: continuu, începând cu prima pagină de titlu, dar numărul de 

pagină se afișează începând cu prima pagină a introducerii; 

 

 Titlurile capitolelor.  

Exemplu: 

CAPITOLUL 1 

TITLUL CAPITOLULUI 1 

(TIMES NEW ROMAN 14, BOLD, CENTER, 1.5 LINE SPACING) 

 Titlurile subcapitolelor: 

1.1. Subcapitolul 1 din capitolul 1 

(TIMES NEW ROMAN 12, BOLD, 1.5 LINE SPACING) 

 Titlurile secțiunilor: 

1.1.1. Secțiunea 1 din subcapitolul 1, capitolul 1 

(TIMES NEW ROMAN 12, BOLD, 1.5 LINE SPACING) 

 Cuprinsul: poate fi realizat cu ajutorul facilităților de tip Table of Contents din 

procesoarele de text. 
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COPERTA LUCRĂRII 

UNIVERSITATEA „ARTIFEX” DIN BUCUREŞTI 

FACULTATEA DE ............  

(TIMES NEW ROMAN 18, BOLD, CENTER, 1.5 LINE SPACING) 

DENUMIREA PROGRAMULUI DE STUDII 

(TIMES NEW ROMAN 16, BOLD, CENTER, 1.5 LINE SPACING) 

 

 

 

 

 

LUCRARE DE LICENȚĂ 
(TIMES NEW ROMAN 32, BOLD, CENTER, 1 LINE SPACING) 

SAU 

LUCRARE DE DISERTAŢIE 
(TIMES NEW ROMAN 32, BOLD, CENTER, 1 LINE SPACING) 

 

 

 

 

 

Coordonator ştiinţific: (TIMES NEW ROMAN 14, BOLD) 

Titlul didactic și științific PRENUME NUME (TIMES NEW ROMAN 14) 

 
 
 

Student/Masterand 

 PRENUME NUME  

 
 

 

 

BUCUREȘTI, ANUL 

(TIMES NEW ROMAN 12, BOLD, CENTER, 1.5 LINE SPACING) 
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Pagina de titlu a lucrării 

UNIVERSITATEA „ARTIFEX” DIN BUCUREŞTI 

FACULTATEA DE ............  

(TIMES NEW ROMAN 18, BOLD, CENTER, 1.5 LINE SPACING) 

DENUMIREA PROGRAMULUI DE STUDII 

(TIMES NEW ROMAN 16, BOLD, CENTER, 1.5 LINE SPACING) 

 

 

 

 

 

 

 

TITLUL LUCRĂRII 
(TIMES NEW ROMAN 32, BOLD, CENTER, 1 LINE SPACING) 

SAU 

 

 

 

 

 

 

 

Coordonator ştiinţific: (TIMES NEW ROMAN 14, BOLD) 

Titlul didactic și științific PRENUME NUME (TIMES NEW ROMAN 14) 

 
 
 

Student/Masterand 

 PRENUME NUME  

 
 

 

 

 

BUCUREȘTI, ANUL 

(TIMES NEW ROMAN 12, BOLD, CENTER, 1.5 LINE SPACING) 

 


