
Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice

Ordinul	nr.	6125/2016	privind	aprobarea	Metodologiei-cadru	de	organizare

și	desfășurare	a	examenelor	de	licență/diplomă	și	disertație
În vigoare de la 04 ianuarie 2017

Consolidarea din data de 11 mai 2020  are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 7 din 04
ianuarie 2017
Include modificările aduse prin următoarele acte: Ordin 3471/2017; Ordin 5643/2017; Ordin 5664/2019; Ordin 4020/2020; Ordin

4206/2020. 

Ultimul amendament în 08 mai 2020.

În conformitate cu prevederile art. 120, 130, 137, 138, 140, 143, 145, 146, 152 și 157 din Legea educației
naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
în baza Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și completările ulterioare, a
Hotărârii Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea și 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 și al ministrului delegat pentru
învățământ superior, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică nr. 657/2014 pentru aprobarea
Regulamentului privind regimul actelor de studii în sistemul de învățământ superior,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale
și Cercetării Științifice, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul educației naționale și cercetării științifice emite prezentul ordin.

Se aprobă Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și
disertație, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Prevederile prezentului ordin vor fi duse la îndeplinire de către Direcția generală învățământ superior și
instituțiile de învățământ superior acreditate sau autorizate provizoriu să organizeze activități de învățământ
superior, potrivit legii.

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului educației naționale și cercetării
științifice nr. 3098/2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenelor de
licență/diplomă și disertație, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 1 februarie 2016, se
abrogă.

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

Ministrul educației naționale și cercetării

științifice, 

Mircea Dumitru

București, 20 decembrie 2016.
Nr. 6.125.

ANEXĂ

METODOLOGIE-CADRU 
de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație

Art. 1. -

Art. 2. -

Art. 3. -

Art. 4. -

Tiparit de Andreea Roxana Sutu la 11.05.2020.
 Document Lege5 - Copyright © 2020 Indaco Systems.

1/1

http://lege5.ro/App/Document/ge2dambrg43a/ordinul-nr-6125-2016-privind-aprobarea-metodologiei-cadru-de-organizare-si-desfasurare-a-examenelor-de-licenta-diploma-si-disertatie?d=04.01.2017
http://lege5.ro/App/Document/ge2dambrg43a/alegeconsolidare&idDocA=1547705
http://lege5.ro/App/Document/ge2dambrg43a/alegeconsolidare&idDocA=2646917
http://lege5.ro/App/Document/ge2dambrg43a/alegeconsolidare&idDocA=3572516
http://lege5.ro/App/Document/ge2dambrg43a/alegeconsolidare&idDocA=3673618
http://lege5.ro/App/Document/ge2dambrg43a/alegeconsolidare&idDocA=3693805
http://lege5.ro/App/Document/geztsobvgi/legea-educatiei-nationale-nr-1-2011?pid=45727298&d=2020-05-11#p-45727298
http://lege5.ro/App/Document/geztsobvgi/legea-educatiei-nationale-nr-1-2011?pid=45727362&d=2020-05-11#p-45727362
http://lege5.ro/App/Document/geztsobvgi/legea-educatiei-nationale-nr-1-2011?pid=45727417&d=2020-05-11#p-45727417
http://lege5.ro/App/Document/geztsobvgi/legea-educatiei-nationale-nr-1-2011?pid=45727423&d=2020-05-11#p-45727423
http://lege5.ro/App/Document/geztsobvgi/legea-educatiei-nationale-nr-1-2011?pid=45727437&d=2020-05-11#p-45727437
http://lege5.ro/App/Document/geztsobvgi/legea-educatiei-nationale-nr-1-2011?pid=45727464&d=2020-05-11#p-45727464
http://lege5.ro/App/Document/geztsobvgi/legea-educatiei-nationale-nr-1-2011?pid=45727485&d=2020-05-11#p-45727485
http://lege5.ro/App/Document/geztsobvgi/legea-educatiei-nationale-nr-1-2011?pid=45727490&d=2020-05-11#p-45727490
http://lege5.ro/App/Document/geztsobvgi/legea-educatiei-nationale-nr-1-2011?pid=45727526&d=2020-05-11#p-45727526
http://lege5.ro/App/Document/geztsobvgi/legea-educatiei-nationale-nr-1-2011?pid=45727551&d=2020-05-11#p-45727551
http://lege5.ro/App/Document/gu3dqnru/legea-nr-288-2004-privind-organizarea-studiilor-universitare?d=2020-05-11
http://lege5.ro/App/Document/he4tqnbv/hotararea-nr-404-2006-privind-organizarea-si-desfasurarea-studiilor-universitare-de-masterat?d=2020-05-11
http://lege5.ro/App/Document/gi3dmobw/legea-nr-60-2000-privind-dreptul-absolventilor-invatamantului-superior-particular-de-a-sustine-examenul-de-finalizare-a-studiilor-la-institutii-de-invatamant-superior-de-stat-acreditate?d=2020-05-11
http://lege5.ro/App/Document/gqydqnjrgi/ordinul-nr-657-2014-pentru-aprobarea-regulamentului-privind-regimul-actelor-de-studii-in-sistemul-de-invatamant-superior?d=2020-05-11
http://lege5.ro/App/Document/gqydqnjrgm/regulamentul-privind-regimul-actelor-de-studii-in-sistemul-de-invatamant-superior-din-24112014?d=2020-05-11
http://lege5.ro/App/Document/hezdsobsge/hotararea-nr-44-2016-privind-organizarea-si-functionarea-ministerului-educatiei-nationale-si-cercetarii-stiintifice?d=2020-05-11
http://lege5.ro/App/Document/heytmmjqgi/ordinul-nr-3098-2016-privind-aprobarea-metodologiei-cadru-de-organizare-si-desfasurare-a-examenelor-de-licenta-diploma-si-disertatie?d=2020-05-11
http://lege5.ro/App/Document/heytmmjqgq/metodologia-cadru-de-organizare-si-desfasurare-a-examenelor-de-licenta-diploma-si-disertatie-din-27012016?d=2020-05-11
http://lege5.ro/App/Document/ge2dambrg43q/metodologia-cadru-de-organizare-si-desfasurare-a-examenelor-de-licenta-diploma-si-disertatie-din-20122016?d=2020-05-11

