
 

 

 

CABINET MINISTRU 
 

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII 

ORDIN 

pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfășurare a examenelor de 
licență/diplomă şi disertație, Anexă la Ordinul ministrului educației naționale şi cercetării științifice nr. 6.125/2016 

 

    În conformitate cu prevederile art. 120, 130, 137, 138, 140, 143, 145, 146, 152 şi 157 din Legea educației naționale 
nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 

    în baza Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, a 
Hotărârii Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea şi desfășurarea studiilor universitare de masterat, 

    având în vedere prevederile Legii nr. 60/2000 privind dreptul absolvenților învățământului superior particular de a 
susține examenul de finalizare a studiilor la instituții de învățământ superior de stat acreditate, 

    în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educației naționale şi al ministrului delegat pentru învățământ 
superior, cercetare științifică şi dezvoltare tehnologică nr. 657/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul 
actelor de studii în sistemul de învățământ superior, 

    în temeiul art. 8 din Ordonanță de Urgență nr. 68/2019 din 6 noiembrie 2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul 
administrației publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum și art. 12 alin. (3) din 
Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările 
și completările ulterioare, 

    ministrul educației și cercetării emite prezentul ordin 

ART. I 

Anexa la Ordinul ministrului educației naționale şi cercetării științifice nr. 6.125/2016 privind aprobarea Metodologiei-
cadru de organizare şi desfășurare a examenelor de licență/diplomă şi disertație, publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 7 din 4 ianuarie 2017, se modifică și se completează  după cum urmează: 

1. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(1) Programele de studii universitare organizate în baza Legii învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, se finalizează:” 

 2. După alineatul (1) al articolului 9  se introduce un nou alineat: 

„(1^1) Absolvenții programelor de studii/specializărilor autorizate provizoriu sau acreditate din cadrul instituțiilor de 
învățământ superior acreditate/autorizate să funcționeze provizoriu intrate în lichidare, care nu au susținut sau nu au 
promovat examenele de finalizare a studiilor, pot susține examenul de licență/diplomă la instituții de învățământ 
superior acreditate care au aceste programe de studii universitare de licență/specializări acreditate. ” 

3. După alineatul (4) al articolului 26 se introduce un nou alineat: 

„(5) Pentru cazul absolvenților prevăzut la art.9, alin. (1) și alin. (1^1), întocmirea și eliberarea Diplomei de Licență și a 
Suplimentului la Diplomă se va realiza de către instituția de învățământ universitar acreditată unde a fost susținut 
examenul de finalizare a studiilor universitare, cu menționarea în cadrul Secțiunii 5 "Informații suplimentare" a datelor 
înscrise în Foaia Matricolă prezentată de către absolvent în dosarul de înscriere la examenul de finalizare a studiilor 
universitare de licență.” 

ART. II 

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