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Procedură tehnică de susținere online a  

Lucrărilor de LICENȚĂ 

1. Calendar  

PROBA Calendar 

desfășurare 

Activitate 

17-18 iulie 2020 

SUSȚINERE 

LICENȚĂ  

16 iulie ora 9,00 Publicare link-uri pentru videoconferință 
pe site-ul Facultății de Drept 

17 iulie ora 9,00 PROBA 2 – Susținere lucrare licență   

18 iulie ora 16,00 Afișarea rezultatelor  

 

2. Program desfășurare activitate 

La susținere poate participa și coordonatorul științific al lucrării candidatului: 
 
Comisia nr. 2 LICENȚĂ 
 

Comisia – 17 iulie ora 9,00 Lucrări 
https://meet.google.com/wmc-jica-mng  

Președinte: prof.univ.dr. Călina Jugastru 2 
Membru: conf.univ.dr. Gheorghe Comăniță 4 
Membru: conf.univ.dr. Cornelia Munteanu 3 
Membru: conf.univ.dr. Sebastian Spinei - 
Membru: conf.univ.dr. Codruța Hageanu 1 
Membru: lector univ.dr. Viorica Dumitrache - 
Secretar: Asist. univ. dr. Raluca Lazăr - 
 
Comisia nr. 3 LICENȚĂ 
 

Comisia - 17 iulie ora 9,00 Lucrări 
https://meet.google.com/fbm-grmf-eia  

Președinte: lector.univ.dr. Vasile Vidrighin 6 
Membru: lector.univ.dr. Cătălin Nicolescu - 
Membru: lector.univ.dr. Elisabeta Boțian 3 
Membru: lector.univ.dr. Marius Mazilu - 
Invitat: conf. Univ. dr. Ion Poiană 16 
Invitat:  lector asoc.dr. Daniela Czika 11 
Invitat:  lector asoc dr. Marius Aron 4 
Secretar: lector univ.dr. Laurențiu Soneriu - 

https://meet.google.com/wmc-jica-mng
https://meet.google.com/fbm-grmf-eia
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Comisia nr. 4 LICENȚĂ 

 
Comisia - 17 iulie ora 9,00 Lucrări 

https://meet.google.com/bck-pfse-pcx  
Președinte: conf.univ.dr. Daiana Vesmaș 57 
Membru: conf.univ.dr. Cristina Oneț 9 
Membru: conf.univ.dr. Laura-Maria Crăciunean-Tatu 3 
Membru: lector.univ.dr. Emanuel Tăvală 3 
Membru: lector.univ.dr. Andreea Dragomir 19 
Invitat: Prof. univ. dr. Bianca Gutan 1 
Secretar: Asist.univ.dr. Răzvan Roghină - 
 
Comisia nr. 5 LICENȚĂ 
 

Comisia - 17 iulie ora 9,00 Lucrări 
https://meet.google.com/gre-jonu-qja  

Președinte: conf.univ.dr. Mărioara Țichindelean 2 
Membru: conf.univ.dr. Adrian Circa 15 
Membru: conf.univ.dr. Monica Gheorghe 4 
Membru: conf.univ.dr. Gina Orga Dumitriu 1+1 
Invitat Prof.univ.dr. Radu Geamanu 8 
Secretar: Asist.univ.dr. Alexandru Suciu - 
 
Comisia nr. 6 LICENȚĂ 
 

Comisia - 17 iulie ora 9,00 Lucrări 
https://meet.google.com/eqt-eazq-kfg  

Președinte: conf.univ.dr. Carmen Popa - 
Membru: lector.univ.dr. Horațiu Rusu - 
Membru: lector.univ.dr. Ana Suciu-Mocanu - 
Membru: lector.univ.dr. Ioana Hulpuș 2 
Invitat:  conf.univ.dr. Nicolaie Șuteu - 
Secretar: asist.univ.dr. Iulia Bulea - 
 

  

https://meet.google.com/bck-pfse-pcx
https://meet.google.com/gre-jonu-qja
https://meet.google.com/eqt-eazq-kfg
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3. Procedură tehnică  

 
 

A.  Secretariatul va transmite profesorului îndrumător lucrările (pdf) și Referatul de 
apreciere al lucrării. 

B.  Îndrumătorul va transmite în secretariat până cel târziu în data de 13 iulie 2020, ora 
12.00. Referatul de apreciere completat cu aprecieri și nota propusă.  
Referatul se poate semna odată cu semnarea procesului-verbal de susținere al lucrării.  

C.  Secretarul comisiei de susținere va prelua din secretariat  cu o zi înaintea 
desfășurării probei (16 iulie 2020), procesele-verbale de susținere și referatele de 
apreciere aranjate alfabetic pe cadre didactice. 

D.  Generarea link-urilor se va face de către Secretarul Comisiei de Licență cu 
programare pe calendar atât pentru cadrele didactice, cât si pentru absolvenți.  
Invitația de participare se va transmite pe adresa instituțională (@ulbsibiu.ro).  

E.  Participarea la video-susținere se va face prin simpla accesare a link-ului primit. 
Membrii comisiei de susținere vor accesa link-ul la ora 8,30 pentru organizare și 
pregătire, iar absolvenții la ora 9,00. 

F.  Membrii comisiei de susținere trebuie să fie prezenți pe toată perioada desfășurării 
probei. 

G.  Este obligatoriu ca la momentul prezentării absolvenții să aibă camera și microfonul 
active.  

H.  Absolvenții trebuie să se legitimeze prin prezentarea în fața camerei a actului de 
identitate și prin scrierea cuvântului PREZENT în spațiul destinat chat-ului. 

I.  Secretarul fiecărei comisii va posta la începutul video-susținerii, în căsuța de „chat” 
următorul text: 
 
,,Această întâlnire va fi înregistrată audio și video, împreună cu scriptul integral 
al schimbului de mesaje din canalul de chat, conform cu prevederile legale. 
Înregistrarea va fi salvată și păstrată timp de 3 ani calendaristici în arhiva 
electronică a facultății. Prin continuarea participării la acest examen vă dați 
acordul pentru înregistrarea și stocarea datelor. Fiecare student, după citirea 
acestui mesaj, va scrie în spațiul destinat chat-ului: DE ACORD.” 

J.  În cazul în care studentul nu este de acord cu condițiile prezentate, este exclus din 
examen, iar în procesul-verbal se va consemna acest lucru. 

K.  Pentru prezentarea lucrării fiecare candidat are la dispoziție o durată de maxim 10 
minute. 

L.  Membrii comisiei pot adresa întrebări, consemnate în procesul-verbal de secretarul de 
comisie. 

M.  Candidatul care din motive temeinice părăsește platforma de examen pe durata 
desfășurării probei de susținere a lucrării de licență poate reveni.  

N.  După susținerea lucrării de licență, candidatul poate părăsi sesiunea online. 
O.  La finalul video-susținerilor publice, membrii comisiei vor dezbate (fără înregistrare) 

notele propuse. 
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P.  Nota se acordă de membrii comisiei de examen în baza aprecierii susținerii lucrării în 
faţa comisiei. Nota finală la această probă rezultă din media aritmetică a notelor 
acordate de fiecare membru al comisiei prezent la susținere. Notele membrilor 
comisiei de examen sunt note întregi, de la 1 la 10. Media se calculează cu două 
zecimale, fără rotunjire. 

Q.  Secretarul comisiei de susținere depune procesele-verbale în original în care a 
consemnat întrebările și notele acordate de membrii comisiei în cadrul sesiunii online, 
la secretariatul facultății, imediat după finalizarea probei de susținere (17 iulie). 

R.  Membrii comisiei de susținere vor semna procesele-verbale a doua zi, cel mai târziu 
la ora 10,00. 
 
 
 

Decan 
Conf. Univ. dr. Sebastian Spinei 


