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A N U N Ţ 

În atenția absolvenților – promoția 2021  ! 

 

Înscrierea la examenul de finalizare a studiilor va avea loc începând cu data de  23.06.2021, în conformitate cu Regulamentul de 

organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor universitare de licență și masterat                                                  

valabil începând cu anul universitar 2020-2021 aprobat prin H.S. nr. 15 din 18.02.2021, Anexa 11   

Art. 7.5. ,,Înscrierea candidaților se efectuează cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de începerea examenului de finalizare a 

studiilor, atât pentru absolvenții proprii cât și pentru cei proveniți de la alte facultăți,, 

 

Preluarea  lucrărilor şi vizarea dosarului de înscriere  se face de LUNI până VINERI la secretara de specializare 

între orele:     11 00  –  14 00 

Pentru stabilirea măsurilor de prevenire și combatere a ı̂mbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 ı̂n unitățile/instituțiile de ı̂nvățământ 
 

VĂ RUGĂM să purtați MASCA FACIALĂ DE PROTECȚIE  
 

și să respectați cu strictețe măsurile de distanțare fizică   
 

PĂSTRÂND DISTANȚĂ DE 2 M 
 



       

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA  
EXAMENUL DE FINALIZARE A STUDIILOR 

 
- 1 exemplar din Lucrarea de finalizare a studiilor (PROIECT DE DIPLOMĂ SAU DISERTAŢIE 

după caz) - un exemplar tipărit şi varianta CD; 
 

- ,,Declaraţia de autenticitate” completată de mână, legată în lucrare şi înregistrată oficial la 
secretariatul facultăţii; 

 
- Referatul şi tema lucrării, semnate de către coordonatorul/coordonatorii ştiinţific(i) al lucrării; 

 
- 1 DOSAR PLIC care să conţină: 

- Cerere de înscriere la examenul de finalizare a studiilor semnată de absolvent, vizată de 
coordonatorul ştiinţific, directorul de departament şi decan; 

- Foaie de lichidare completată și vizată – care se va ridica de la secretara de specializare; 
- 2 fotografii color, recente, de dimensiunea ¾,  pe hârtie fotografică mată (doar licentă); 
- 1 copie xerox a certificatului de naştere  și originalul pentru conformitate; 
- 1 copie xerox certificat de căsătorie (dacă este cazul);  
- 1 copie xerox după Diploma de Bacalaureat şi 1 copie  xerox după Diploma de Licenţă (pentru 

absolvenţii de master) însoțite de original, pentru conformitate, care vor rămâne în dosar până 
la eliberarea Adeverinței de absolvire; 

- 1 copie xerox după cartea de identitate (buletin);     
 
 
 
 
 
 



 
 
Ciclul I. Studii universitare de licență 
 
 

 
 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Domeniul Programul de studiu Data  susținerii examenului  
de finalizare a studiilor 

1 
Agronomie  Agricultură 

05.07.2021, ora 900, Sala 119 
 

2 
Horticultură  Horticultură  

06.07.2021, ora 900, Sala 119 
 

3 
Horticultură  Peisagistică 

06.07.2021, ora 1300, Sala 119 
 

4 
Silvicultură  Silvicultură  

07.07.2021 - 08.07.2021, ora 0900, Sala 318 

5 
Silvicultură  Exploatări forestiere 

06.07.2021, ora 0900, Sala 318 
 

6 
Inginerie forestieră Ingineria prelucrării lemnului 

06.07.2021, ora 0900, Sala 320 
 

7 Inginerie şi management în 
agricultură şi dezvoltare 
rurală  

Inginerie și management în alimentația publică și 
agroturism  

06.07.2021 – 07.07.2021, ora 0900 sala 317 
 

8 Ingineria produselor 
alimentare Tehnologia prelucrării produselor agricole 

06.07.2021, ora 1000, Sala 122 
 

9 Ingineria produselor 
alimentare Controlul şi expertiza produselor alimentare 

07.07.2021, ora 1000, Sala 122 

10 
Ingineria mediului Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice 

05.07.2021, ora 1000 sala 216 

11 
Zootehnie  Zootehnie  

05.07.2021, ora 0900 sala 317 
 



 
 

Ciclul II. Studii universitare de masterat 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Domeniul Programul de studiu Data  susținerii examenului  
de finalizare a studiilor 

1 Agronomie Tehnologii moderne în exploataţiile agricole şi 
zootehnice 

07.07.2021, ora 0900, Sala 119 

2 Horticultură Tehnologii horticole moderne 08.07.2021, ora 0900, Sala 119 
 

3 Ingineria mediului Managementul situaţiilor de urgenţă,  crizelor şi 
dezastrelor în agricultură, silvicultură şi industria 
alimentară  

07.07.2021, ora 1000, Sala 216 

4 Ingineria mediului Ingineria mediului şi securitate în muncă  06.07.2021, ora 1000, Sala 216 

5 Ingineria produselor 
alimentare 

Siguranţă şi securitate agroalimentară 08.07.2020, ora 1000, Sala 122 

6 Silvicultură  Valorificarea durabilă a resurselor pădurii  09.07.2021,  ora 0900, Sala 318 

7 Inginerie şi management Managementul unităţilor de turism şi alimentaţie 
publică 

08.07.2021, ora 0900, Sala 317 
 



 
 
 
 
 


