
 
 

ANUNŢ IMPORTANT 
 
 

LUCRĂRILE DE LICENȚĂ ȘI DISERTAȚIE, PROMOȚIA 2021, SE VOR ÎNCĂRCA ÎN 
EVIDENȚA STUDENȚILOR DUPĂ URMĂTORUL GRAFIC: 
 

Nr. 
crt. 

Specializarea 
Termenul limită de 

încărcare în Evidența 
Studenților 

1 Biologie  
 

18 iunie 2021 
2 Horticultură 
3 IPMA 
4 Peisagistică 
5 TPPA 
6 EENCB 18 iunie 2021 
7 EVV  

4 iunie 2021 8 MCHDR 
9 MERN 
10 SAPC 

 
Absolvenții vor trimite electronic, pe adresa de e-mail a secretariatului Facultății de 

Horticultură (fh_secretariat@yahoo.ro), următoarele documente:  
 Cererea pentru înscrierea la examenul de licență/diplomă sau disertație (Anexa 4) - 

semnată;  
 Declarația pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării (Anexa 5) - semnată; 
 Referatul de apreciere asupra lucrării de licență/disertație (întocmit de către cadrul 

didactic coordonator). 
 
Acestea vor fi denumite astfel:  
Nume prenume_Anexa 4_program de studiu;  
Nume prenume_Anexa 5_program de studiu;  
Nume prenume_referat de apreciere_program de studiu.  
Exemplu: Popescu Andrei_Anexa 4_TPPA 
 
 
 

DECANATUL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA        ANEXA 4 

FACULTATEA DE HORTICULTURĂ 

 

 

 

DOAMNA DECAN, 

 

 Subsemnatul/a 

____________________________________________________________, student/ă la 

specializarea ________________________________________________________, promoția 

________, solicit înscrierea la disciplinele examenului de licență: 

- Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate și 

- Susținerea lucrării de diplomă din sesiunea IULIE 2021 cu tema: 

_________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________. 

 Coordonator științific: ___________________________________________ 

 

 

 

 Data: _____________ 

Semnătura:____________ 

 

 

 

 

Doamnei Decan a Facultății de Horticultură 

 



UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA        ANEXA 4 

FACULTATEA DE HORTICULTURĂ 

 

 

 

DOAMNA DECAN, 

 

 Subsemnatul/a 

____________________________________________________________, student/ă la 

specializarea _________________________________________________________, promoția 

________, solicit înscrierea la examenul de dizertație: 

- Susținerea lucrării de dizertație din sesiunea IUNIE/IULIE 2021 cu tema: 

________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________. 

 Coordonator științific: ___________________________________________ 

 

 

 

          Data,  

_____________                                    Semnătura absolventului 

    ________________ 

 

 

 

 

Doamnei Decan a Facultății de Horticultură 

 



ANEXA 5 

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 

FACULTATEA DE HORTICULTURĂ 

SPECIALIZAREA ________________________________ 

 

 

 

Declarație de asumare a răspunderii 

 

 Subsemnatul/a ___________________________________________, student/ă în 

anul___, grupa 1, Facultatea de Horticultură,  specializarea 

_____________________________________, declar faptul că lucrarea este elaborată doar de 

mine, pe baza efortului personal de cercetare și redactare. În cadrul lucrării este precizată sursa 

tuturor ideilor, datelor și formulărilor care nu îmi aparțin, conform normelor de citare a surselor. 

 Declar că toate afirmațiile din lucrare referitoare la datele și informațiile analizate, la 

metodele prin care acestea au fost obținute și la sursele din care le-am obținut sunt adevărate. 

 Înțeleg că falsificarea datelor și a informațiilor analizate în lucrare constituie fraudă și este 

sancționată conform regulamentelor în vigoare. 

 

 Data: _____________ 

Semnătura:____________ 

 


