
 

 

 

Amendamentele ANOSR la Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a 

examenelor de licență/diplomă și disertație 

 

Nr. crt. Forma inițială Forma propusă Justificare 

1. Art. 21 Examenele de finalizare a 

studiilor se pot organiza, de regula, în 

3 sesiuni, în perioadele stabilite de 

senatele instituţiei organizatoare, din 

care două sesiuni în anul universitar 

curent şi o sesiune în luna februarie a 

anului universitar următor. 

Art. 21 Examenele de finalizare a 

studiilor se organizează pot 

organiza, de regula, în 3 sesiuni, în 

perioadele stabilite de senatele 

instituţiei organizatoare, din care două 

sesiuni în anul universitar curent şi o 

sesiune în luna februarie a anului 

universitar următor. 

Față de ordinul în vigoare, propunerea 

adaugă mențiunea că examenele de 

finalizare a studiilor se organizează „de 

regulă” în 3 sesiuni. Din acest punct de 

vedere, considerăm că stabilirea unui 

număr exact de sesiuni oferă 

predictibilitate studenților. Mai mult 

decât atât, ne punem întrebarea care 

ar fi cauzele speciale care ar determina 

ca derogarea de la regulă, prin 

stabilirea unui număr inferior sau, 

după caz, superior de sesiuni de 

finalizare. În lipsa unui criteriu de 

determinare a situațiilor excepționale 

care să justifice această derogare, s-ar 

putea ajunge la arbitrariu, motiv 

pentru care garantarea unui număr 

cert de sesiuni pentru studenți ar fi mai 

justificată.  



 

 

2. Art. 25 Diplomele pentru absolvenţii 

care au promovat examenul de 

finalizare a studiilor se eliberează de 

către instituţia organizatoare, în 

termen de cel mult 12 luni de la data 

promovării. 

Art. 25 Diplomele pentru absolvenţii 

care au promovat examenul de 

finalizare a studiilor se eliberează de 

către instituţia organizatoare, în 

termen de cel mult 12 luni de la data 

promovării. Diploma se eliberează 

gratuit, indiferent de momentul în 

care are loc eliberarea în termenul 

de 12 luni. 

Conform art. 152, art. 157 și art. 205, 

alin. (17) din Legea educației naționale, 

diplomele se eliberează gratuit, 

metodologia urmând a prelua 

dispoziția prevăzută de Legea 

educației, precum alte dispoziții din 

Lege preluate direct în Metodologie. 

Amendamentul clarifică, în același 

timp, lipsa posibilității de a impune 

absolventului taxe pentru eliberarea 

diplomei mai devreme de termenul de 

12 luni precizat. În acest sens, termenul 

determină momentul-limită până la 

care trebuie eliberată diploma, nu 

termenul la care trebuie eliberată, 

neexistând justificări pentru o 

interpretare contrară, care să asigure 

universității dreptul de a stabili o taxă 

pentru ipoteza în care studentul 

dorește obținerea diplomei mai 

devreme de 12 luni.  

 

 

 

 



 

 

 


