
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Ordinul nr. 3545/2013 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi 

desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie 

În vigoare de la 18.04.2013 

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 223 din 18.04.2013. 

În conformitate cu prevederile art. 

120, 130, 137, 138, 140, 143, 145, 146, 152 şi 157 din Legea educaţiei naţionale 

nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 288/2004privind 

organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, ale 

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

universitare de masterat, 

având în vedere prevederile Legii nr. 60/2000 privind dreptul absolvenţilor 

învăţământului superior particular de a susţine examenul de finalizare a studiilor la 

instituţii de învăţământ superior de stat acreditate şi ale Ordinului ministrului 

educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.952/2012pentru reglementarea 

unor măsuri privind finalizarea studiilor în învăţământul superior pentru situaţiile 

prevăzute la art. 361 alin. (4) şi (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, 

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea 

Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi 

completările ulterioare, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului României nr. 

96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei 

publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări 

şi completări prin Legea nr. 71/2013, 

ministrul educaţiei naţionale şi ministrul delegat pentru învăţământ superior, 

cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică emit prezentul ordin. 

Art. 1. - 

Se aprobă Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de 

licenţă/diplomă şi disertaţie, prevăzută în anexa care face parte integrantă din 

prezentul ordin. 

Art. 2. - 

Examenele de licenţă/diplomă şi disertaţie se organizează şi se desfăşoară numai 

de către instituţiile de învăţământ superior acreditate pe baza unui regulament 

propriu aprobat de senatul universitar şi publicat pe site-ul web al instituţiei de 

învăţământ superior. 

Art. 3. - 

Regulamentul propriu privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de 

licenţă/diplomă şi disertaţie, denumit în continuare regulament propriu, se 

elaborează în conformitate cu metodologia-cadru, aprobată prin prezentul ordin, cu 

respectarea prevederilor legale în vigoare. 
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Art. 4. - 

Instituţiile de învăţământ superior acreditate aflate în perioada de monitorizare 

specială au dreptul să organizeze şi să desfăşoare examene de licenţă/diplomă şi 

examene de disertaţie numai pentru absolvenţii proprii. 

Art. 5. - 

Absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior autorizate provizoriu susţin examen 

de licenţă/diplomă numai în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate 

care au programe de studii cu profil similar, în conformitate cu prevederile legale 

în vigoare. 

Art. 6. - 

Prevederile prezentului ordin vor fi duse la îndeplinire de către Direcţia generală 

învăţământ superior şi instituţiile de învăţământ superior acreditate sau autorizate 

provizoriu să organizeze activităţi de învăţământ superior, potrivit legii. 

Art. 7. - 

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului educaţiei, 

cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.271/2012 privind metodologia-cadru de 

organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învăţământul superior - 

examene de absolvire, licenţă, diplomă, selecţie, disertaţie, publicat în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 122 din 20 februarie 2012, se abrogă. 

Art. 8. - 

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

   

 

Ministrul educaţiei 

naţionale, 

Ministrul delegat pentru 

învăţământ superior, 

cercetare ştiinţifică şi 

dezvoltare tehnologică, 

 
Remus Pricopie Mihnea Cosmin Costoiu 

Bucureşti, 15 aprilie 2013. 

Nr. 3.545. 
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Anexa 

METODOLOGIE-CADRU 

de organizare si desfasurare a examenelor de licenta/diploma si 
disertatie 

  

CAPITOLUL I Organizarea si desfasurarea examenului de 
licenta/diploma 

Art. 1. - Programele de studii universitare de licenta, organizate in baza 
Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificarile 
si completarile ulterioare, se finalizeaza cu examen de licenta pentru ciclul 
de studii universitare de licenta sau examen de diploma pentru 
invatamantul universitar de licenta din domeniul stiintelor ingineresti, 
denumit in continuare examen de licenta/diploma. 

Art. 2. - 
(1) Programele de studii universitare, organizate in baza Legii 
invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare, pentru absolventii care au beneficiat de prelungire de studii, se 
finalizeaza: 
a) cu examen de licenta/diploma, pentru studiile in invatamantul universitar 
de lunga durata; 
b) cu examen de absolvire, pentru studiile in invatamantul universitar de 
scurta durata 
(2) Institutiile de invatamant superior acreditate, care organizeaza si 
desfasoara examene de finalizare a studiilor organizate in baza Legii nr. 
84/1995, prevad in regulamentul propriu un capitol distinct privind 
organizarea si desfasurarea acestor examene, cu respectarea prevederilor 
legale in vigoare. 

Art. 3. - 
(1) In cazul absolventilor care provin de la institutii de invatamant superior 
si/sau programe de studii care au intrat in lichidare, sustinerea examenului 
de licenta/diploma este conditionata de promovarea de catre absolventi a 
unui examen de selectie, in situatii prevazute de legislatia in vigoare 
(2) Examenul de selectie se organizeaza si se desfasoara in cadrul 



institutiilor de invatamant superior acreditate in care se va sustine ulterior si 
examenul de licenta/diploma 
(3) Examenul de selectie promovat este recunoscut in toate sesiunile 
ulterioare de examene de licenta/diploma, dar numai in cadrul institutiei la 
care a fost sustinut si promovat 
(4) Institutiile de invatamant superior acreditate care organizeaza si 
desfasoara examen de selectie prevad in regulamentul propriu un capitol 
distinct privind organizarea si desfasurarea examenului de selectie, cu 
respectarea prevederilor legale in vigoare. 

Art. 4. - Pot sustine examen de licenta/diploma: 
a) absolventii de invatamant superior ai programelor de studii/specializarilor 
acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu; 
b) absolventii care au promovat examenul de selectie, potrivit prevederilor 
art. 3. 

Art. 5. - Institutiile de invatamant superior acreditate organizeaza si 
desfasoara examen de licenta/diploma numai pentru: 
a) programe de studii universitare de licenta/specializari pentru care are 
acreditare in conditiile legii, denumite in continuare programe de studii 
universitare/specializari acreditate; 
b) programe de studii universitare de licenta/specializari autorizate sa 
functioneze provizoriu, pentru care institutia are, in acelasi domeniu de 
licenta, programe de studii universitare de licenta/specializari acreditate. 

Art. 6. - 
(1) In situatia in care, la nivel national, intr-un domeniu de licenta exista 
numai programe de studii universitare de licenta/specializari autorizate sa 
functioneze provizoriu, absolventii acestor programe sustin examenul de 
licenta/diploma la institutii de invatamant superior acreditate care au 
programe de studii universitare de licenta/specializari acreditate „inrudite”, 
stabilite de catre Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul 
Superior in momentul autorizarii de functionare provizorie 
(2) In cazul programelor de studii/specializarilor deja lichidate, la care mai 
exista absolventi care nu au sustinut sau nu au promovat examenele de 
finalizare a studiilor, si pentru care la nivel national, in domeniul respectiv 
de licenta, exista numai programe de studii/specializari autorizate sa 
functioneze provizoriu, examenul de licenta/diploma se sustine la institutii 
de invatamant superior acreditate care au programe de studii universitare 
de licenta/specializari acreditate „inrudite”, stabilite de catre Agentia 



Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior in momentul 
autorizarii de functionare provizorie. 

Art. 7. - 
(1) O institutie de invatamant superior acreditata organizeaza si desfasoara 
examen de licenta/diploma pentru absolventii proprii 
(2) O institutie de invatamant superior acreditata poate organiza examen 
de licenta/diploma pentru absolventii altor institutii de invatamant superior 
acreditate sau autorizate provizoriu la programe de studii universitare de 
licenta care exista in structura universitatii, in conditiile prevazute de 
regulamentul propriu, cu respectarea prevederilor legale 
(3) Institutiile de invatamant superior acreditate care organizeaza si 
desfasoara examen de licenta/diploma pentru absolventii altor institutii de 
invatamant superior acreditate sau autorizate provizoriu prevad in 
regulamentul propriu un capitol distinct privind organizarea si desfasurarea 
acestor examene, inclusiv precizarea modalitatii acoperirii cheltuielilor, cu 
respectarea prevederilor legale in vigoare. 

Art. 8. - Absolventii programelor de studii universitare de 
licenta/specializarilor mentionate la art. 5 se inscriu si sustin examenul de 
licenta/diploma la institutia pe care au absolvit-o, in conformitate cu 
prevederile regulamentului propriu. 

Art. 9. - Absolventii unei institutii de invatamant superior acreditate se pot 
inscrie si pot sustine examenul de licenta/diploma la o alta institutie de 
invatamant superior acreditata, cu aprobarea senatelor universitare ale 
celor doua institutii de invatamant superior. 

Art. 10. - 
(1) Absolventii care provin din institutii de invatamant superior autorizate 
provizoriu sustin examenul de licenta/diploma in cadrul institutiilor de 
invatamant superior acreditate, in baza unui protocol incheiat intre cele 
doua institutii de invatamant superior, cu aprobarea senatelor universitare 
(2) Inscrierea absolventilor pentru examenul de licenta/diploma se 
realizeaza de catre institutia de invatamant superior in care au urmat 
studiile, in baza protocolului incheiat intre cele doua institutii de invatamant 
superior, cu respectarea prevederilor legale in vigoare. 

Art. 11. - 
(1) Examenul de licenta/diploma consta din doua probe, dupa cum 



urmeaza: 
a) proba 1: evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate; 
b) proba 2: prezentarea si sustinerea lucrarii de licenta/proiectului de 
diploma 
(2) Probele mentionate la alin. (1) pentru examenul de licenta/diploma se 
desfasoara in prezenta, in acelasi loc si in acelasi moment, a comisiei de 
examen si a examinatului 
(3) Prezentarea si sustinerea lucrarii de licenta/proiectului de diploma sunt 
publice 
(4) Tematica si bibliografia se publica pe site-ul web al institutiei de 
invatamant superior. 

Art. 12. - 
(1) In invatamantul superior medico-farmaceutic uman, prima proba din 
cadrul examenului de licenta se constituie dintr-o componenta nationala si, 
dupa caz, o componenta specifica 
(2) Componenta nationala se realizeaza sub forma de lucrare scrisa din 
tematica si din bibliografia anuntate de catre comisia de organizare, care 
va fi formata din specialisti desemnati de conducerile universitatilor de 
medicina si farmacie acreditate. 

Art. 13. - In regulamentul propriu, institutiile de invatamant superior 
acreditate prevad modul de sustinere a probei pentru evaluarea 
cunostintelor fundamentale si de specialitate: scris, oral, proba practica. 

Art. 14. - 
(1) Media de promovare a examenului de licenta/diploma trebuie sa fie cel 
putin 6,00 
(2) Nota de promovare trebuie sa fie cel putin 5,00 la fiecare din cele doua 
probe 
(3) Media fiecarei probe, calculata ca medie aritmetica a notelor membrilor 
comisiei de examen, precum si media examenului de licenta/diploma se 
determina cu doua zecimale, fara rotunjire 
(4) Notele probelor de examen sunt numere intregi de la 1 la 10 
(5) Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor examenului de 
licenta/diploma nu este publica 
(6) Luarea deciziilor in cadrul comisiei este reglementata prin regulamentul 
propriu. 

CAPITOLUL II Organizarea si desfasurarea examenului de disertatie 



Art. 15. - Programele de studii universitare de master, organizate in baza 
Legii nr. 288/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se finalizeaza 
cu examen de disertatie. 

Art. 16. - O institutie de invatamant superior acreditata organizeaza si 
desfasoara examen de disertatie numai pentru absolventii proprii. 

Art. 17. - 
(1) Examenul de disertatie consta intr-o singura proba, si anume 
prezentarea si sustinerea lucrarii de disertatie 
(2) Sustinerea lucrarii de disertatie este publica si se desfasoara in 
prezenta, in acelasi loc si in acelasi moment, a comisiei de examen si a 
examinatului 
(3) Media de promovare a examenului de disertatie trebuie sa fie cel putin 
6,00 
(4) Media examenului de disertatie se determina cu doua zecimale, fara 
rotunjire 
(5) Notele membrilor comisiei de examen sunt numere intregi de la 1 la 10 
(6) Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor examenului de 
disertatie nu este publica 
(7) Luarea deciziilor in cadrul comisiei este reglementata prin regulamentul 
propriu. 

CAPITOLUL III Dispozitii finale 

Art. 18. - Pentru un program de studii universitare/specializare, examenul 
de finalizare a studiilor se organizeaza si se desfasoara in aceleasi conditii 
pentru toti absolventii, indiferent de forma de invatamant parcursa sau 
institutia de invatamant superior absolvita. 

Art. 19. - Examenele de finalizare a studiilor se pot organiza in 3 sesiuni 
ale aceluiasi an calendaristic, in perioadele stabilite de senatele institutiei 
organizatoare. 

Art. 20. - 
(1) Modalitatea de desemnare si componenta comisiilor pentru examenele 
de licenta/diploma si disertatie si a comisiilor pentru solutionarea 
contestatiilor se stabilesc prin regulamentul propriu 
(2) Membrii comisiilor pentru examene si ai comisiilor pentru analiza si 
solutionarea contestatiilor nu se pot afla, cu cei examinati sau intre ei, in 
relatie de soti, afini si rude pana la gradul al III-lea inclusiv, conform legii 



(3) Componenta comisiilor pentru examenele de licenta/diploma si 
disertatie si a comisiilor pentru solutionarea contestatiilor se publica pe site-
ul web al institutiei 
(4) Conducerea institutiei organizatoare si comisiile de examen poarta 
intreaga responsabilitate pentru organizarea si desfasurarea examenelor 
de finalizare a studiilor. 

Art. 21. - 
(1) Contestatiile se depun si se rezolva conform regulamentului propriu, 
exclusiv la nivelul institutiei de invatamant superior care a organizat 
examene de licenta/diploma si disertatie 
(2) Deciziile comisiilor de analiza si solutionare a contestatiilor sunt 
definitive 
(3) Rezultatele obtinute la probele orale, de aptitudini sportive sau artistice 
nu pot fi contestate. 

Art. 22. - Regulamentul propriu cuprinde prevederi exprese privind 
masurile luate de institutiile organizatoare pentru asigurarea originalitatii 
continutului lucrarilor ce urmeaza a fi sustinute, precum si prevederi 
exprese privind interzicerea comercializarii de lucrari stiintifice in vederea 
facilitarii falsificarii de catre cumparator a calitatii de autor al unei lucrari de 
licenta, de diploma sau de disertatie. 

Art. 23. - Diplomele pentru absolventii care au promovat examenul de 
finalizare a studiilor se elibereaza de catre institutia organizatoare, in 
termen de cel mult 12 luni de la data promovarii. 

Art. 24. - 
(1) Pana la eliberarea diplomei, absolventii care au promovat examenul de 
finalizare a studiilor primesc, la cerere, adeverinte de absolvire a studiilor 
(2) Adeverinta de absolvire confera titularului aceleasi drepturi legale ca si 
diploma si trebuie sa contina functia, numele si semnatura persoanelor 
responsabile din institutia de invatamant superior si informatiile urmatoare: 
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 invatamant, limba 
de predare, locatia geografica, numarul de credite si actul normativ care le 
stabileste (hotarare a Guvernului, ordin al ministrului, dupa caz) 



(3) In caz de pierdere sau de distrugere, eliberarea unei noi adeverinte 
urmeaza procedurile legale privind eliberarea duplicatelor actelor de studii. 

Art. 25. - Absolventii care nu promoveaza examenul de finalizare a studiilor 
primesc, la cerere, un certificat de studii universitare care cuprinde 
informatii privind forma de invatamant la care s-a organizat scolarizarea, 
perioada de studii, mediile de promovare a anilor de studii. 

Art. 26. - Absolventii promotiilor anterioare se pot inscrie la examenele de 
finalizare a studiilor in sesiunile programate pentru promotia curenta. 

Art. 27. - Prezentul ordin se aplica incepand cu sesiunile de examene de 
finalizare a studiilor aferente anului universitar 2012-2013. 

  

  
  


