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GRAFICUL ACTIVITĂŢILOR PENTRU  

SUSŢINEREA EXAMENULUI DE DIPLOMĂ  
SESIUNEA MARTIE 2023  

 
Nr. 
crt. A C T I V I T A T E A  Data/Termen 

1          Întocmirea şi aprobarea ordinului de zi privind componenţa comisiilor examenului de 
diplomă pe programe de studii. 31.01.2023 

2 

         Depunerea dosarului de înscriere: cerere de susţinere a examenului de diplomă, fișă de 
lichidare – se completează on-line accesând link-ul:      
https://www.anmb.ro//ro/files/studenti/solicitare_online/solicitare.php; copie după certificatul 
de naştere, copie după CI, copie a chitanței de achitare a taxei de înscriere (dacă este cazul – 
600 lei), 2 fotografii 3/4 cm (într-o ţinută decentă – vor fi predate secretarului de comisie 
aferent programului de studii în momentul susținerii primei probe a examenului de 
diplomă). 
         Copiile documentelor enumerate mai sus (certificat de naștere, CI, chitanță achitare taxă 
de înscriere) se vor încărca în format pdf (maxim 2MB/per document) la momentul completării 
cererii de înscriere, în câmpurile de upload de la sfârșitul acesteia. 
         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). 
 

01.02-
28.02.2023 

3 
 Depunerea on-line a proiectului de diplomă: 
- predarea proiectelor de diplomă de către absolvenți coordonatorului se va face cu 10 zile lucrătoare înaintea 
primei probe a examenului de diplomă. 

4 Instruirea membrilor comisiei examenului de diplomă. 28.02.2023 

5 Verificarea proiectelor de diplomă cu soft-ul antiplagiat 01.02-
03.03.2023 

6 *Desfăşurarea examenului: 06.03-10.03.2023 

7 Depunerea contestaţiilor. 
- la secretarii comisiilor examenului de diplomă pe programe de studii 

06.03-
10.03.2023 

8 Rezolvarea contestaţiilor 06.03-
10.03.2023 

9 Afişarea rezultatelor finale 10.03.2023 
 
* Componența grupelor, pe programe de studii, precum și datele în care se vor ține probele examenului de diplomă vor 
fi afișate pe data de 03.03.2023. 
 
** 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 
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