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„Dăruieşte din suflet”, un proiect la a IV-a ediţie la Universitatea „Vasile 
Alecsandri” din Bacău 

 

Departamentul de Consiliere Profesională şi Liga Studenţească din Universitatea 

„Vasile Alecsandri”din Bacău desfăşoară în perioada 4-22 aprilie 2011 a IV-a ediţie a 

campaniei „Dăruieşte din suflet”, proiect social care are ca grup ţintă bătrânii nevoiaşi din 

oraşul Bacău.  

Proiectul  a devenit deja unul cunoscut pentru lumea academică, reuşind să atragă 

în fiecare an tot mai mulţi participanţi. La ediţia din acest an, parteneriii proiectului au 

fost Liceul cu Program Sportiv din Bacău şi Şcoala cu Clasele I-VIII din Agăş. 

În perioada proiectului, activităţile desfăşurate de studenţi, elevi şi profesori  au 

vizat următoarele aspecte:  

 promovarea proiectului şi a grupului său ţintă;  

 sensibilizarea studenţilor şi elevilor faţă de problematica socială a vârstei a III-a;  

 stimularea iniţiativei şi implicării în abordarea şi reducerea problemelor sociale 

ale acestei categorii de vârstă; 

 dezvoltarea sentimentelor de empatie şi solidaritate; 

 identificarea/selectarea unor cazuri sociale de bătrâni nevoiaşi; 

 dezvoltarea unor deprinderi prosociale prin participarea la acţiunea de cumpărare 

a produselor alimentare, organizare a campaniei şi dăruire a pachetelor de Paşte 

pentru cele mai grave cazuri sociale identificate. 

Proiectul se va finaliza pe durata zilei de vineri, 22aprilie, când, grupuri de câte trei 

tineri, formate din elevi şi studenţi se vor deplasa  la adresele celor 24 de bătrâni 

identificaţi/selectaţi din Bacău şi vor dărui din suflet câte un pachet cu produsele 

tradiţionale pentru masa de Paşte, fiecare în valoare de câte 50 de lei.  

Dincolo de bucuria de a contribui la asigurarea unei mese decente în ceas de mare 

sărbătoare creştină şi de a diminua sentimentul de singurătate şi marginalizare pentru 

beneficiarii proiectului, studenţii, elevii şi profesorii participanţi au găsit în acest proiect 

prilejul de a reînnoi nobilele sentimente ale altruismului şi implicării în reducerea 

impactului unei majore probleme a societăţii contemporane: sărăcia. 
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Conferinta Internationala de Energetica Industriala la Universitatea “Vasile 

Alecsandri” 
 
 

În perioada 14 si 15 aprilie 2011, Catedra de Energetică şi Inginerie Electrică din  

cadrul Facultăţii  de Inginerie din Universitatea “Vasile Alecsandri”din  Bacău, a 

organizat Conferinţa Internaţională de Energetică Industrială (CIEI). 

 
Conferinţa CIEI 2011, face parte din seria manifestărilor dedicate aniversării a 50 

de ani de învăţământ superior şi 35 de ani de învăţământ tehnic superior în Universitatea 

“Vasile Alecsandri” din Bacău. 

 Prima zi a conferinţei a făcut parte din programul european EU Sustainable 

Energy Week (EUSEW), program organizat de către Agenţia Executivă pentru 

Competitivitate şi Inovare (EACI), în numele Comisiei Europene, Direcţia Generală 

pentru Energie.  

Conferinţa Internaţională CIEI 2011 a fost organizată sub egida Comitetului 

Naţional Roman al CIGRE împreună cu C.N. Transelectrica S.A., S.C. CET S.A. Bacău, 

Electro Standard S. R.L. Bacău şi Camera de Comerţ şi Industrie Bacău.  

 Conferinţa a fost deschisă specialiştilor din unităţile de învăţământ superior, 

cercetare, proiectare, exploatare, întreţinere, producătorilor de echipamente/produse şi 

furnizorilor de servicii din domeniul producerii, transportului, distribuţiei şi consumului 

de energie electrică şi termică. În cadrul conferinţei au fost abordate teme cu privire la 
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eficienţa energetică pe întreg lanţul, de la producătorii de căldură şi de energie electrică 

până la consumatori, utilizarea surselor regenerabile de energie, conducerea proceselor 

energetice şi, nu în ultimul rând, protecţia mediului în energetică. În cadrul celor 2 zile 

ale conferinţei, la parterul corpului D al Universitatii “Vasile Alecsandri” din Bacau a 

fost  organizată o expoziţie la care au participat firme de profil şi în cadrul căreia 

vizitatorii au primit informaţii despre produse, tehnologii, servicii şi inovări din domeniul 

energiei.  

 

 

Schimb de experienta intre Universitatea “Vasile Alecsandri” si Hanze University 
Groningen Olanda 

 
 

Universitatea “Vasile Alecsandri”, prin Facultatea de Ştiinţe - Catedra de 

Matematică şi Informatică, a primit vizita unor profesori din Olanda, de la Hanze 

University Groningen - School of Computer Science. Este vorba despre un schimb de 

experienţă şi de informaţii de tip Erasmus, pe probleme legate de aplicaţiile 3D. 

Profesorul invitat, Tjerk Harkema, lector la Universitatea Groningen, a prezentat 

studenţilor teme de modelari 3D şi chiar 4D, un domeniu interesant pentru tineri, care 

sunt întotdeauna receptivi la noutăţi. Dialogul a fost unul interactiv, liber, deschis. 

“Suntem aici la invitaţia Universităţii din Bacău. Ne dorim să ne extindem la nivel 

european, să ne extindem cunoştinţele şi în România, în Bacau, împreună cu orasul 

Groningen - unde este o mare universitate şi de aceea, cum am mai spus, dorim să 

efectuăm aceste schimburi de idei în mod permanent, să le prezentăm studenţilor şi 

colegilor de aici câteva probleme legate de tehnologia 3D. Timp de două zile, vor fi 

aceste workshop-uri şi sperăm să schimbăm cât mai multe informaţii. Suntem foarte 

entuziasmaţi de această universitate, de oameni, de tot. Sunt foarte calzi şi pozitivi în tot 

ceea ce înseamnă această activitate”, a explicat şi prof. B. Blumers, asistentul personal al 

prof. Harkema.  

La acest curs deschis, organizat în D255, corpul D al Universităţii, au participat 

studenţi de la specializările informatică, matematică şi inginerie, însă acţiunea a fost 

deschisă tuturor. 
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Lansare de carte la Facultatea de Ştiinţe a Universităţii “Vasile Alecsandri” 

 

Catedra de Matematică şi Informatică a Facultăţii de Ştiinţe din Universitatea 

“Vasile Alecsandri” Bacău a lansat cartea cu titlul “Paradigme moderne în informatică şi 

matematică aplicată: Un ghid pentru doctoranzi şi cercetători”. Echipa care a lucrat la 

această carte este formată din: coordonatori - conf.dr. Bogdan Pătruţ şi lect.dr. Gloria-

Cerasela Crişan, autori - conf.dr. Elena Nechita, conf.dr. Bogdan Pătruţ, lect.dr.Gloria - 

Cerasela Crişan, lect.dr. Iulian-Marius Furdu, lect.dr. Carmen-Violeta Muraru şi as.dr. 

Cosmin-Ion Tomozei (tot colectivul de la Catedra de Matematică şi Informatică, 

Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău), lect.dr. Andreea Vescan şi dr. Camelia-

Mihaela Pintea (colectivul de la Faculatea de Matematică şi Informatică, Universitatea 

“Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca), lect. dr. Mirela Danubianu şi lect.dr. Tiberiu Socaciu 

(colectivul de la Universitatea “Stefan cel Mare” Suceava).  

Lucrarea a apărut la editura AVM München - Germania, iar traducerea acesteia 

poartă semnătura conf.dr. Ioan-Lucian Popa, de la Facultatea de Litere a Universităţii 

“Vasile Alecsandri” din Bacau.  

La această carte au mai lucrat referenţii ştiinţifici prof.dr. Claudia Diamantini (de 

la Universitá Politecnica delle Marche, Ancona, Italia) şi prof.dr. Stefan Andrei (născut în 

oraşul băcăuan Buhusi şi care acum predă la Lamar University, Beaumont, Texas, SUA). 

“Paradigme moderne în informatică şi matematică aplicată: Un ghid pentru doctoranzi şi 

cercetători” este distribuită prin site-ul Amazon.de, dar şi prin alte librării online din toată 

lumea. 

 “Cartea se adresează doctoranzilor şi cercetătorilor care lucrează în informatică şi 

matematică aplicată. Ea tratează subiecte recente şi interesante din informatică, ce pot fi 

aplicate în alte domenii precum matematica, finanţe, fizică, biologie, chimie, ştiinţe 

medicale şi sociale. Considerăm cartea foarte utilă lumii ştiinţifice din domeniile 

provocatoare abordate de autori”, au declarat profesorii Claudia Diamantini şi Ştefan 

Andrei. 
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ORDIN privind metodologia-cadru de organizare  a examenelor de finalizare a 
studiilor în învăţământul superior  – examene de absolvire, licenţă, diplomă, 

selecţie, disertaţie - PROIECT 
 

 

În conformitate cu prevederile art. 120, 137, 140, 143, 145, 146 din Legea 

educaţiei naţionale nr. 1/2011,  

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor 

universitare, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 404/2006 privind 

organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat,  

 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 567/2005 privind 

organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat,  

 

În temeiul art. 1, 2 şi 3 din Legea 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,  

 

În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea şi funcţionarea 

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

ulterioare,  

ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite prezentul ordin  

 Art. 1 Examenele de finalizare a studiilor în învăţământul superior, respectiv 

examenul de absolvire, examenul de licenţă, examenul de diplomă, examenul de selecţie 

şi examenul de disertaţie, denumite în continuare examene de finalizare a studiilor, se 

organizează şi se desfăşoară potrivit prevederilor prezentului ordin şi ale metodologiilor 

proprii aprobate de senatele universitare. Metodologiile proprii vor fi făcute publice.  
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 Art. 2  

 (1) Examenele de finalizare a studiilor pot fi organizate numai de către instituţii 

de învăţământ superior acreditate în condiţiile legii, denumite în continuare instituţii 

organizatoare.  

 (2) Instituţiile de învăţământ superior acreditate, aflate în perioada de 

monitorizare specială, au dreptul să organizeze, după caz, examene de absolvire, 

examene de licenţă, examene de diplomă, examene de disertaţie numai pentru absolvenţii 

proprii ai specializărilor/programelor de studii acreditate şi ai specializărilor/programelor 

de studii autorizate să funcţioneze provizoriu, care fac parte dintr-un domeniu de licenţă 

în care instituţia organizatoare are şi programe de studii/specializări acreditate.  

 Art. 3  

 (1) Finalizarea studiilor pentru absolvenţii studiilor organizate în baza legii nr. 

84/1995, cu modificările şi completările ulterioare, se încheie:  

 a) cu examen de licenţă sau cu examen de diplomă pentru studiile în învăţământul 

universitar de lungă durată, după caz;  

 b) cu examen de absolvire pentru studiile în învăţământul universitar de scurtă 

durată.  

 (2) Pentru studiile menţionate la alin. (1), instituţiile de învăţământ superior pot 

prevedea în metodologiile proprii, în regulamentele de studii, în contractele de studii etc. 

termene limită sau/şi condiţii suplimentare pentru studenţii aflaţi în prelungire de 

şcolaritate la aceste forme de învăţământ.  

 (3) Pentru absolvenţii studiilor organizate în baza legii nr. 288/2004, cu 

modificările şi completările ulterioare:  

 a) ciclul I de studii universitare: studiile universitare de licenţă se încheie cu 

examen de licenţă sau examen de diplomă pentru învățământul din domeniul ştiinţelor 

inginereşti;  

 b) ciclul II de studii universitare: studiile universitare de masterat se încheie cu 

examen de disertaţie.  

 Art. 4  

 (1) Examenul de absolvire şi examenul de licenţă/diplomă constă din două probe, 

după cum urmează:  
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 a) Proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate;  

 b) Proba 2: Prezentarea şi susţinerea lucrării de absolvire/proiectului de 

absolvire/lucrării de licenţă/proiectului de diplomă. Prezentarea şi susţinerea sunt publice.  

 (2) Cel puțin una din cele două probe menționate la alin. (1) pentru examenul de 

licență/diplomă se desfășoară prin contact direct, nemijlocit prin prezența, în același loc 

şi în același moment, a comisiei de examen cu examinatul.  

 (3) Pentru anul universitar 2010-2011, examenul de absolvire şi examenul de 

licenţă/diplomă constă fiecare, din una sau două probe. Proba/probele se stabilesc de 

senatul universitar al instituţiei organizatoare din probele menţionate la alin. (1).  

 (4) În învăţământul superior medico-farmaceutic uman, prima probă din cadrul 

examenului de licenţă se constituie dintr-o componentă naţională şi, după caz, o 

componentă specifică. Componenta naţională va fi sub formă de lucrare scrisă din 

tematica şi din bibliografia anunţate de către Comisia de organizare, care va fi formată 

din specialişti desemnaţi de conducerile universităţilor de medicină şi farmacie acreditate.  

 (5) Senatul instituţiei organizatoare va decide şi va înscrie, în funcţie de specific, 

în metodologia proprie de organizare şi desfăşurare a examenelor de finalizare a studiilor, 

modul de susţinere a probei/probelor: scris, oral, probă practică.  

(6) Metodologia va cuprinde prevederi exprese privind măsurile luate de 

instituţiile organizatoare pentru asigurarea originalităţii conţinutului lucrărilor ce urmează 

a fi susţinute, precum şi cele de interzicere a comercializării de lucrări ştiinţifice în 

vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de 

licenţă, de diplomă sau de disertaţie.  

 (7) Examenul de disertaţie constă dintr-o singură probă şi anume: prezentarea şi 

susţinerea disertaţiei. Prezentarea şi susţinerea disertaţiei pot fi publice și se desfășoară 

prin contact direct, nemijlocit prin prezența, în același loc şi în același moment, a 

comisiei de examen cu examinatul.  

 (8) Media de promovare a examenului de finalizare a studiilor trebuie să fie cel 

puţin 6,00. În situaţia în care examenul de finalizare a studiilor constă din două probe, la 

fiecare probă nota de promovare trebuie să fie cel puţin 5,00.  
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 (9) Media unei probe, ca medie aritmetică a notelor comisiei de examen, precum 

şi media examenului de finalizare a studiilor, se calculează cu două zecimale, fără 

rotunjire. Notele membrilor comisiei de examen sunt numere întregi de la 10 la 1.  

 (10) Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor examenelor de 

finalizare a studiilor nu este publică. Luarea deciziilor în cadrul comisiei este 

reglementată prin metodologia proprie a universității.  

 Art. 5  

 (1) Pentru absolvenţii de învăţământ superior particular care se încadrează în 

prevederile Legii nr. 60/2000, precum şi absolvenţii care provin de la instituţii de 

învăţământ superior şi/sau programe de studii care au intrat în lichidare, se organizează 

examen de selecţie, anterior susţinerii examenelor de finalizare a studiilor.  

 (2) Examenul de selecţie constă din 5 probe scrise, cu excepţia examenului de 

selecţie din domeniul medico-farmaceutic uman, care constă din 5 probe scrise şi o probă 

practică specifică.  

 (3) Examenul de selecţie se desfăşoară numai în instituţii de învăţământ superior 

acreditate, desemnate în acest scop prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, 

tineretului şi sportului.  

 (4) Pot organiza, după caz, examen de selecţie, examen de absolvire sau examen 

de licenţă/diplomă, pentru absolvenţii de învăţământ superior particular prevăzuţi la alin. 

(1), numai instituţiile de învăţământ superior acreditate, care se încadrează în prevederile 

art. 7.  

 Art. 6 Pot susţine, după caz, examen de absolvire sau de licenţă/diplomă:  

 a) absolvenţii de învăţământ superior ai programelor de studii/specializărilor 

acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu;  

 b) absolvenții care au promovat examenul de selecție, potrivit prevederilor art. 5.  

 Art. 7  

 (1) O instituţie de învăţământ superior acreditată poate organiza, după caz, 

examen de absolvire sau examen de licenţă/diplomă pentru absolvenţii proprii de 

învăţământ superior de stat ori particular, la:  

 a) programe de studii/specializări pentru care are acreditare în condiţiile legii, 

denumite în continuare specializări/programe acreditate;  
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 b) programe de studii specializări/specializări autorizate să funcţioneze 

provizoriu, pentru care instituţia organizatoare are, în acelaşi domeniu de licenţă, 

programe de studii/specializări acreditate.  

 (2) O instituţie de învăţământ superior acreditată poate organiza, după caz, 

examen de absolvire sau examen de licenţă/diplomă pentru absolvenţii altor instituţii de 

învăţământ superior de stat ori particulare, în condiţiile stabilite la alin. (1) şi numai dacă 

programul de studii/specializarea respectiv(ă) este şcolarizat(ă) în cadrul instituţiei 

organizatoare.  

 (3) Absolvenţii programelor de studiu/specializărilor din instituţiile de învăţământ 

superior autorizate provizoriu vor susţine examenele de finalizare a studiilor numai în 

cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, desemnate, cu acordul acestora, de 

către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în baza unei analize 

preliminare solicitată Agenției Române de asigurare a Calității în Învățământul Superior.  

 (4) În situaţia în care, la nivel naţional, într-un domeniu de licenţă există numai 

programe de studii/specializări autorizate să funcţioneze provizoriu, absolvenţii acestor 

programe de studii/specializări vor susţine examenul de finalizare a studiilor la programe 

de studii/specializări acreditate „înrudite”. Aceste programe de studii/specializări se 

stabilesc de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, în 

momentul autorizării provizorii.  

 (5) O instituţie de învăţământ superior acreditată poate organiza examen de 

disertaţie numai pentru absolvenţii proprii.  

 (6) La o specializare/program de studii examenul de finalizare a studiilor se 

organizează şi se desfăşoară în aceleaşi condiţii pentru toţi candidaţii, indiferent de forma 

de învățământ parcursă.  

 Art. 8  

 (1) Comisiile de examen de finalizare a studiilor se stabilesc pe programe de 

studii/specializări, prin decizie a rectorului instituţiei organizatoare, la propunerea 

consiliilor facultăţilor/departamentelor şi cu aprobarea senatului universităţii. Comisiile 

se fac publice.  

 (2) Conducerea instituţiei organizatoare şi comisiile de examen poartă întreaga 

responsabilitate pentru organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor.  
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 (3) Fiecare comisie este alcătuită din preşedinte, membri şi secretar.  

 (4) Preşedintele comisiei de examen de finalizare a studiilor trebuie să aibă gradul 

didactic de profesor universitar sau conferenţiar universitar.  

 (5) Membrii comisiei de examen de finalizare a studiilor trebuie să aibă titlul 

ştiinţific de doctor şi gradul didactic de lector universitar/şef de lucrări universitar, 

conferenţiar universitar sau profesor universitar.  

 (6) Secretarul comisiei de examen de finalizare a studiilor trebuie să aibă cel puţin 

gradul didactic de asistent universitar şi are numai atribuţii de administrare a 

documentelor.  

 (7) Membrii comisiei de examen de finalizare a studiilor sunt remunerați pentru 

această activitate exclusiv de instituția organizatoare.  

 Art. 9  

 (1) Absolvenţii specializărilor/programelor de studii acreditate sau ai 

specializărilor/programelor de studii autorizate să funcţioneze provizoriu se înscriu şi 

susţin examenul de absolvire, de licenţă sau de diplomă, după caz, în cadrul instituţiei 

organizatoare pe care au absolvit-o, în condițiile prevederilor art. 7 din prezentul ordin.  

 (2) În situaţii deosebite, la cerere şi cu respectarea prevederilor art. 7 al 

prezentului ordin, absolvenţii specializărilor/programelor de studii acreditate sau 

autorizate să funcţioneze provizoriu se pot înscrie şi pot susţine, după caz, examenul de 

absolvire, de licenţă sau de diplomă la o altă instituţie organizatoare, cu aprobarea 

senatelor universitare ale instituţiei absolvite şi ale instituţiei organizatoare.  

 (3) Candidaţii la examenul de licenţă/diplomă prezintă la înscriere un certificat de 

competenţă lingvistică într-o limbă de largă circulaţie internaţională, eliberat de instituţia 

organizatoare sau de către o altă instituţie specializată, naţională sau internaţională, 

recunoscută de instituţia organizatoare.  

 (4) Examenele de finalizare a studiilor se desfăşoară la sediile instituţiilor 

organizatoare.  

 (5) Înscrierea candidaţilor pentru un examen de finalizare a studiilor se efectuează 

cu cel puţin 10 zile înainte de începerea examenului, la instituţia organizatoare, fie 

individual, fie de către instituţia de învăţământ superior în care au urmat studiile, în baza 

protocolului dintre aceste instituţii şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  
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 Art. 10  

 (1) Pentru absolvenţii fiecărei promoţii, examenele de finalizare a studiilor se pot 

organiza numai în două sesiuni pe parcursul unui an universitar, în perioadele stabilite de 

senatul instituţiei organizatoare. Absolvenţii promoţiilor anterioare se pot înscrie la 

examenele de finalizare a studiilor în sesiunile programate pentru promoţia curentă.  

 (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru situaţii deosebite, instituţia 

organizatoare poate organiza sesiuni speciale de examene de finalizare a studiilor numai 

cu aprobarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.  

 Art. 11 Instituţia organizatoare va informa candidaţii despre perioadele de 

examene de finalizare a studiilor, condiţiile şi perioadele de înscriere, tematica, 

bibliografia, programele, accesul la biblioteci, cursurile de pregătire etc., prin afişare la 

sediul instituţiei organizatoare, pe pagini web şi, dacă este posibil, prin broşuri/pliante 

tipărite.  

 Art. 12  

 (1) Rezultatul fiecărei probe se comunică prin afişare la sediul instituţiei 

organizatoare şi pe pagini web, în termen de cel mult 48 de ore de la data susţinerii 

acesteia.  

 (2) Eventualele contestaţii privind rezultatele unei probe se depun, în locul indicat 

de metodologia proprie, la sediul instituţiei organizatoare unde absolventul susţine 

examenul de finalizare a studiilor, în termen de cel mult 24 de ore de la 

comunicarea/afişarea rezultatelor şi se rezolvă în termen de cel mult 48 de ore de la data 

încheierii depunerii contestaţiilor de către Comisia de analiză şi soluţionare a 

contestaţiilor, numită de instituţia organizatoare. Contestaţiile se rezolvă exclusiv la 

nivelul instituţiei organizatoare iar deciziile Comisiilor de analiză şi soluţionare a 

contestaţiilor sunt definitive.  

 (3) Rezultatele obţinute la probele orale, de aptitudini sportive sau artistice nu pot 

fi contestate.  

 Art. 13 În cazul nepromovării examenelor de finalizare a studiilor, acestea pot fi 

susţinute, într-o sesiune ulterioară, cu suportarea de către candidat a cheltuielilor aferente, 

în condiţiile stabilite de metodologiile proprii ale instituţiilor organizatoare şi în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare.  
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 Art. 14  

 (1) Diplomele pentru absolvenţii care au promovat examenul de finalizare a 

studiilor se eliberează, în programul de studii/specializarea absolvit(ă), de către instituţia 

organizatoare, în termen de cel mult 12 luni de la data promovării.  

 (2) Până la eliberarea diplomei, absolvenţii care au promovat examenul de 

finalizare a studiilor primesc, la cerere, adeverinţe de absolvire. Adeverinţa de absolvire 

conferă titularului aceleaşi drepturi legale ca şi diploma şi trebuie să conţină semnăturile 

şi informaţiile înscrise în diplomă, precum şi informaţii privind forma de învăţământ la 

care s-a organizat şcolarizarea, perioada de studii, mediile de promovare a anilor de 

studii. În caz de pierdere sau de distrugere, eliberarea unei noi adeverinţe urmează 

procedurile privind eliberarea duplicatelor diplomelor.  

 (3) Absolvenţii care nu promovează examenul de finalizare a studiilor primesc, la 

cerere, un certificat de studii universitare care cuprinde informaţii privind forma de 

învăţământ la care s-a organizat şcolarizarea, perioada de studii, mediile de promovare a 

anilor de studii.  

 Art. 15 Rectorul poate anula, cu aprobarea senatului universitar, un examen de 

finalizare a studiilor, un certificat sau o diplomă de studii atunci când se dovedeşte că s-a 

obţinut prin mijloace frauduloase sau prin încălcarea prevederilor Codului de etică şi 

deontologie universitară.  

 Art. 16 Prevederile prezentului ordin vor fi duse la îndeplinire de către Direcţia 

Generală Învăţământ Superior, Echivalarea şi Recunoaşterea Studiilor şi Diplomelor şi 

instituţiile de învăţământ superior acreditate sau autorizate provizoriu să organizeze 

activităţi de învăţământ superior, potrivit legii.  

 Art. 17 Prezentul ordin se aplică începând cu promoţia anului universitar 2010-

2011, precum şi absolvenţilor care nu au susţinut sau nu au promovat examenul de 

finalizare a studiilor până la intrarea în vigoare a prezentului ordin.  

 Art. 18  

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

 (2) La intrarea în vigoare a prezentului ordin, ordinul ministrului educaţiei şi 

cercetării nr. 295/2007 privind cadrul general de organizare a examenelor de finalizare a 

studiilor în învăţământul superior – examene de absolvire, licenţă, diplomă, selecţie, 
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disertaţie şi de finalizare a programelor de pregătire universitară avansată din cadrul 

studiilor universitare de doctorat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 

135 din 23 februarie 2007, se abrogă.  

Ministru  

Daniel Petru FUNERIU  

București  

 

 

  
 
 

 


