
Intocmit secretar comisie Disertatie_ER 
S.L.dr.ing. Lavinia Socaciu 

lavinia.socaciu@termo.utcluj.ro 

Instructiuni pentru inscrierea la examenul de disertatie 
ENERGII REGENERABILE  

pentru absolventii promotiei 2019-2020  
Pas 1.  
Absolventul se înscrie pe platforma online Microsoft Teams utilizand contul institutional cu credentiale 
@didatec.utcluj.ro pana in data de 01 septembrie 2020 si va trimite un mail pe adresa 
lavinia.socaciu@termo.utcluj.ro  in care isi va exprima dorinta de a participa pentru sustinerea lucrarii de 
disertatie in sesiunea septembrie 2020 
Denumire TEAMS: Disertatie_ER, cod acces eehwtg4 
 
Pas 2. 
In data de 6.09.2020, absolventul va accesa platforma online Microsoft Teams Disertatie_ER și va încărca 
următoarele documente în Assignment-ul primit (toate documentele într-un singur Assignment): 

1. Lucrarea de disertatie _Nume_prenume.pdf 
Acest document cuprinde:  
 rezumatul lucrării in limba romana inclusiv titlul lucrarii (1 pagina),  
 rezumatul lucrării in limba engleza inclusiv titlul lucrarii (1 pagina),  
 cuprinsul,  
 lucrarea propriu-zisă și  
 bibliografia.  
Numerotarea acestui document începe de la pagina 7. 

2. Anexe la lucrarea de disertatie _Nume_prenume.pdf  (daca este cazul).  
3. Anexe UTCN_Nume_prenume.DOC (conform word atasat). Acest document cuprinde cele 6 anexe 
pe care le gasiti in atasament, trebuie completate in format Word și semnate în aceasta etapă doar de 
către absolvent. 

 
Pas 3. 
In data de 8 SEPTEMBRIE 2020 absolventul se inscrie la examenul de disertatie din contul personal SINU 
https://sinu.utcluj.ro/InscriereLicenta/default.asp  
 
Pas 4.  
In data de 8 septembrie 2020, absolventul va primi un alt Assignment, în care va încărca doar fișa de înscriere 
disertatie (model word anexat), care se semnează numai de absolvent si se salveaza Fisa inscriere 
disertatie_NUME_PRENUME.DOC 
 
Pas 5.  
In data de 9 septembrie 2020 de la ora 12 ne intalnim pe Teams pentru a verifica situatia fiecarui absolvent 
 
Pas 6.  
Sustinerea lucrarii de disertatie va avea loc in data de 11.09.2020 incepand cu ora 10, conform programarii ce se 
va afisa in data de 10 septembrie 2020 pe platforma online Teams. 
 

Important de retinut: 
 

-Informatiile actualizate sunt disponibile la adresa https://armm.utcluj.ro/finalizare-studii.html 
-Documentele se incarca pe platforma TEAMS conform regulamentelor pana in data de 6 septembrie 2020 ora 
23:59 in formatul cerut conform instructiunilor.  
- Atasat se gasesc toate documentele pe care dvs trebuie sa le completati in format editabil .DOC.  
 

Va rugam sa completati cu maxima atentie si seriozitate toate documentele solicitate pentru 
a putea sustine lucrarea de disertatie in bune conditii si pentru a evita posibilitatea excluderii 
dvs din examen!!! 


