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PROCEDURA DE ÎNSCRIERE ON-LINE A ABSOLVENȚILOR 
LA EXAMENUL DE DIPLOMĂ 

SESIUNEA MARTIE 2023 
 
1. Accesarea următorului link: https://www.anmb.ro//ro/files/studenti/solicitare_online/solicitare.php; 

 
2. Se completează toate câmpurile, iar la final, prin apăsarea butonului ”SOLICITĂ” vor fi generate atât cererea de 

înscriere examen de diplomă cât și fișa de lichidare; 
- copiile documentelor necesare înscrierii (certificat de naștere, CI, chitanță achitare taxă de înscriere, 

cerere de echivalare probă (dacă este cazul - anexa nr.1 din secțiunea ”Tipizate înscriere ex. de 
diplomă”), aviz coordonator științific (anexa nr.2 din secțiunea ”Tipizate înscriere ex. de diplomă”)) se 
vor încărca în format pdf (maxim 2MB/per document), în câmpurile de upload situate la sfârșitul 
cererii. 

 
3. Prin accesarea butonului ”verificați status-ul solicitărilor pentru acest cnp” puteți urmări aprobările în curs pentru 

solicitările dvs. 

 
 

4. Un e-mail de confirmare a înscrierii va fi trimis către adresa dvs. de e-mail în momentul în care documentele obțin 
aprobările de la toate compartimentele responsabile. 

 
5. Achitarea taxei de înscriere (600 lei) se face prin transfer bancar în contul de trezorerie:  

- IBAN = RO74TREZ 231 20F 330500 XXXX  
- COD FISCAL U.M. 02192 = 4515484 
 
- Absolvenții care s-au aflat în prelungire de școlaritate în anul universitar 2022-2023 nu plătesc taxa 

de înscriere (se va încărca în câmpul de upload dovada plății taxei de prelungire școlaritate). 
 

6. Absolvenții care doresc recunoașterea rezultatului unei probe de examen, obținut într-o sesiune anterioară, vor     
completa anexa nr. 1 din secțiunea ”Tipizate înscriere ex. de diplomă”. Anexa nr. 1 va fi apoi scanată și încărcată 
în câmpul de upload alocat.  

 
7. Probe examen de diplomă: 
 

Proba nr. 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate - test grilă pe calculator; 
Proba nr. 2: Susţinerea proiectului de diplomă. 

 
 

 
 
 

  Șef CPAS  
Lt. cdor 

  Bălăceanu Mihai 

https://www.anmb.ro/ro/files/studenti/solicitare_online/solicitare.php

	PROCEDURA DE ÎNSCRIERE ON-LINE A ABSOLVENȚILOR LA EXAMENUL DE DIPLOMĂ

