
Ministerul Educației

Ordinul	 nr.	 3200/2021	 pentru	 modi�icarea	 și	 completarea	 Metodologiei-

cadru	 de	 organizare	 și	 desfășurare	 a	 examenelor	 de	 licență/diplomă	 și

disertație,	aprobată	prin	Ordinul	ministrului	educației	naționale	și	cercetării

științi�ice	nr.	6.125/2016
În vigoare de la 01 februarie 2021

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 106 din 01 februarie 2021. Formă aplicabilă la 01 martie 2021.

Având în vedere:

- prevederile art. 381 și 40 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul
administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative,
în temeiul art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului
Educației și Cercetării, cu modificările ulterioare,
ministrul educației emite prezentul ordin.

Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație, aprobată
prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 6.125/2016, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 7 din 4 ianuarie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se
completează după cum urmează:

1. La articolul 13, alineatul (32) se modifică și va avea următorul cuprins:

(32) Studenții la studii universitare de licență, care pe perioada stării de alertă, necesitate sau urgență au
urmat activități de învățare și predare în modul on-line, participă la examenele prevăzute de art. 143 din Legea
nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile metodologiilor aprobate de
instituțiile de învățământ universitar. Susținerea în varianta on-line trebuie să fie înregistrată integral, pentru
fiecare absolvent în parte, și arhivată la nivelul facultății."

2. La articolul 13, după alineatul (32) se introduce un nou alineat, alineatul (33), cu următorul cuprins:

(33) Prin derogare de la prevederile alin. (3), pe perioada instituirii stării de alertă, necesitate sau de urgență,
în baza autonomiei universitare, cu respectarea calității actului didactic și cu asumarea răspunderii publice,
probele menționate la alin. (1) pentru examenul de licență/diplomă se pot desfășura și on-line, în baza unei
proceduri aprobate de către senatul universitar, cu condiția ca universitatea să dispună de o platformă
electronică adecvată. Susținerea în varianta on-line trebuie să fie înregistrată integral, pentru fiecare absolvent
în parte, și arhivată la nivelul facultății."

3. La articolul 18, alineatul (22) se modifică și va avea următorul cuprins:

(22) Studenții la studii universitare de master, care pe perioada stării de alertă, necesitate sau urgență au
urmat activități de învățare și predare în modul on-line, vor participa la examenele prevăzute de art. 143 din
Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile metodologiilor
aprobate de instituțiile de învățământ universitar. Susținerea în varianta on-line trebuie să fie înregistrată
integral, pentru fiecare absolvent în parte, și arhivată la nivelul facultății."
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dataincarcare:
http://lege5.ro/App/Document/gm3tambxgyyq/legea-nr-55-2020-privind-unele-masuri-pentru-prevenirea-si-combaterea-efectelor-pandemiei-de-covid-19?pid=323407471&d=2021-03-01#p-323407471
http://lege5.ro/App/Document/gm3tambxgyyq/legea-nr-55-2020-privind-unele-masuri-pentru-prevenirea-si-combaterea-efectelor-pandemiei-de-covid-19?pid=315507916&d=2021-03-01#p-315507916
http://lege5.ro/App/Document/gm4tmnbqgm4q/ordonanta-de-urgenta-nr-212-2020-privind-stabilirea-unor-masuri-la-nivelul-administratiei-publice-centrale-si-pentru-modificarea-si-completarea-unor-acte-normative?d=2021-03-01
http://lege5.ro/App/Document/gm2tqmrvhazq/hotararea-nr-24-2020-privind-organizarea-si-functionarea-ministerului-educatiei-si-cercetarii?pid=308892991&d=2021-03-01#p-308892991
http://lege5.ro/App/Document/ge2dambrg43q/metodologia-cadru-de-organizare-si-desfasurare-a-examenelor-de-licenta-diploma-si-disertatie-din-20122016?d=2021-03-01
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=2021-03-01
http://lege5.ro/App/Document/ge2dambrg43q/metodologia-cadru-de-organizare-si-desfasurare-a-examenelor-de-licenta-diploma-si-disertatie-din-20122016?pid=315192209&d=2021-03-01#p-315192209
http://lege5.ro/App/Document/geztsobvgi/legea-educatiei-nationale-nr-1-2011?pid=45727464&d=2021-03-01#p-45727464
http://lege5.ro/App/Document/ge2dambrg43q/metodologia-cadru-de-organizare-si-desfasurare-a-examenelor-de-licenta-diploma-si-disertatie-din-20122016?pid=121083661&d=2021-03-01#p-121083661
http://lege5.ro/App/Document/ge2dambrg43q/metodologia-cadru-de-organizare-si-desfasurare-a-examenelor-de-licenta-diploma-si-disertatie-din-20122016?pid=315192209&d=2021-03-01#p-315192209
http://lege5.ro/App/Document/ge2dambrg43q/metodologia-cadru-de-organizare-si-desfasurare-a-examenelor-de-licenta-diploma-si-disertatie-din-20122016?pid=315192211&d=2021-03-01#p-315192211
http://lege5.ro/App/Document/geztsobvgi/legea-educatiei-nationale-nr-1-2011?pid=45727464&d=2021-03-01#p-45727464


4. La articolul 18, după alineatul (22) se introduce un nou alineat, alineatul (23), cu următorul cuprins:

(23) Prin derogare de la prevederile alin. (2), pe perioada instituirii stării de alertă, necesitate sau de urgență,
în baza autonomiei universitare, cu respectarea calității actului didactic și cu asumarea răspunderii publice,
susținerea lucrării de disertație se poate desfășura și on-line, în baza unei proceduri aprobate de către senatul
universitar, cu condiția ca universitatea să dispună de o platformă electronică adecvată. Susținerea în varianta
on-line trebuie să fie înregistrată integral, pentru fiecare absolvent în parte, și arhivată la nivelul facultății."

Direcția generală învățământ universitar și instituțiile de învățământ superior vor duce la îndeplinire
prevederile prezentului ordin.

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

Ministrul educației, 

Sorin-Mihai Cîmpeanu

București, 28 ianuarie 2021.
Nr. 3.200.
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http://lege5.ro/App/Document/ge2dambrg43q/metodologia-cadru-de-organizare-si-desfasurare-a-examenelor-de-licenta-diploma-si-disertatie-din-20122016?pid=250280513&d=2021-03-01#p-250280513
http://lege5.ro/App/Document/ge2dambrg43q/metodologia-cadru-de-organizare-si-desfasurare-a-examenelor-de-licenta-diploma-si-disertatie-din-20122016?pid=315192211&d=2021-03-01#p-315192211

