
1 din 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMENTUL 

DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE  

A EXAMENULUI DE DIPLOMĂ/DISERTAȚIE  

ÎN ACADEMIA NAVALĂ "MIRCEA CEL BĂTRÂN"  

(valabil în anul universitar 2021-2022) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R O M Â N I A  

              MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 

ACADEMIA NAVALĂ “MIRCEA CEL BĂTRÂN” 

SENATUL UNIVERSITAR  

                Nr.MD 438 din 10.03.2022.18.05 

NECLASIFICAT 

    Exemplar  unic 

    Dosar nr. ____ 



2 din 8 

 

Şeful colectivului de elaborare: 

conf. univ. dr. ing. Atodiresei Dinu-Vasile - Șef comisie didactică 

 

Colectivul de elaborare: 

conf. univ. dr. ing. Nistor Filip 

conf. univ.dr.ing. Ristea Komornicki Marian-Valentin 

instr.sup. drd.ing. Pocora Andrei 

 

 

   

Avizare juridică: 

Consilier juridic şef: Lt. col. Ivanov Georgiana 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 din 8 

 

 

Art. 1 Prezentul regulament este elaborat pe baza următoarelor  prevederi: 

a. Legea nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale, cu modificările și completările ulterioare; 

b. Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare; 

c. H.G. nr. 607 din 23 iulie 2014 privind aprobarea conţinutului şi formatului actelor de studii care vor fi 

eliberate absolvenţilor ciclului I - studii universitare de licenţă;  

d. Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3106/09.02.2022 privind aprobarea Metodologiei-cadru de 

organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie; 

e. Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.156/2020 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind 

regimul actelor de studii şi al documentelor universitare în sistemul de învăţământ superior 

f. Ordinul ministrului educaţiei, cercetării și tineretului nr. 5289 din 09.09.2008 privind diploma de licenţă 

şi suplimentul la diplomă; 

g. Dispoziţia D.M.R.U. nr. 8/02.04.2015 privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de 

diplomă/disertaţie în instituţiile de învăţământ superior militar. 

 

Art. 2 (1) Examenul de diplomă/disertație se poate organiza în 3 sesiuni, în perioadele stabilite de senatul 

universitar, două sesiuni în din anul universitar curent (iulie și septembrie) și o sesiune în luna februarie a 

anului universitar următor.  

(2) Perioadele de desfăşurare a examenului de diplomă/disertație se stabilesc odată cu aprobarea 

structurii anului universitar şi se aduc la cunoştinţa absolvenţilor cu cel puţin 2 luni înainte de programarea 

acestora prin postare pe site-ul instituției. 

 

Art. 3 Academia Navală "Mircea cel Bătrân" (ANMB) organizează examen de diplomă/disertație la 

programele de studii acreditate pentru absolvenţii proprii, învăţământ cu frecvenţă, la următoarele programe 

de studii: 

(1) Facultatea de Inginerie Marină organizează examen de diplomă la: 

Programul de studii: Navigaţie, hidrografie şi echipamente navale,  

Programul de studii: Electromecanică navală,  

Programul de studii: Electromecanică,  

(2) Facultatea de Navigaţie şi Management Naval organizează examen de diplomă la: 

Programul de studii: Navigaţie şi transport maritim şi fluvial,  

Programul de studii: Inginerie şi management naval şi portuar,  

(3) Facultatea de Inginerie Marină organizează examen de disertație la: 

Programul de studii: Sisteme Electromecanice Navale,  

Programul de studii: Operarea si Conducerea Sistemelor Electroenergetice Navale; 

 (4) Facultatea de Navigaţie şi Management Naval organizează examen de disertație la: 

Programul de studii: Științe Nautice,  

Programul de studii: Oceanografie și hidrografie 

Programul de studii: Managementul Sistemelor Logistice,  

Programul de studii: Inginerie și Mangement Naval și Portuar,  

 

Art. 4 (1) În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3106/09.02.2022  

Examenul de diplomă constă în două probe:  

 Proba 1:  Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate. 

 Proba 2:  Prezentarea şi susţinerea proiectului de diplomă. 

(2) În ANMB, în anul universitar 2021-2022, probele examenului de diplomă stabilite de Senatul 

instituţiei, pe programe de studii, sunt: 

a1) Programul de studii: Navigaţie, hidrografie şi echipamente navale, 4  ani 

Proba nr. 1: Evaluarea  cunoştinţelor  fundamentale şi de specialitate: Navigaţie, sisteme de armament şi 

sisteme de comunicaţii navale - test grilă pe calculator. Aria curriculară: Navigaţie si hidrografie; Manevra 

navei si COLREG; Meteorologie si oceanografie; Sisteme de armament naval; Sisteme de comunicaţii 

navale; Limba engleză maritimă. 

Proba nr. 2: Prezentarea şi susţinerea proiectului de diplomă. 

(a2) Programul de studii: Electromecanică navală, secția militară, 4 ani 

Proba nr. 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate: Evaluarea cunoştinţelor teoretice de 

specialitate - test grilă pe calculator. Aria curriculară: Maşini şi instalaţii navale; Maşini, automatizări şi 

sisteme electroenergetice navale; Limba engleză maritimă 

Proba nr. 2: Prezentarea şi susţinerea proiectului de diplomă - oral. 

(b1) Programul de studii: Navigaţie şi transport maritim şi fluvial , 4  ani: 

Proba nr. 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate: Evaluarea cunoştinţelor teoretice de 

specialitate - test grilă pe calculator. Aria curriculară: Navigaţie maritimă. Meteorologie si oceanografie; 
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Manevra navei şi COLREG; Teoria, construcţia şi vitalitatea navei. Tehnica transportului maritim; Engleză 

maritimă.  

Proba nr. 2: Prezentarea şi susţinerea proiectului de diplomă – probă orală. 

(b2) Programul de studii: Electromecanică navală, 4 ani: 

Proba nr. 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate: Evaluarea cunoştinţelor teoretice de 

specialitate - test grilă pe calculator. Aria curriculară: Maşini şi instalaţii de forţă navale; Instalaţii de forţă cu 

abur şi gaze; Instalaţii hidropneumatice, automatizări şi reparaţii ale sistemelor navale; Instalaţii electrice 

navale. 

Proba nr. 2: Prezentarea şi susţinerea proiectului de diplomă – probă orală. 

(b3) Programul de studii: Electromecanică, 4 ani: 

Proba nr. 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate: Evaluarea cunoştinţelor teoretice de 

specialitate „Maşini şi acţionări electrice navale” - test grilă pe calculator. Aria curriculară: Maşini electrice; 

Acţionări electrice navale; Echipamente electrice; Instalaţii electrice de bord. Conducerea centralizată a 

centralei electrice navale 

Proba nr. 2: Prezentarea şi susţinerea proiectului de diplomă – probă orală. 

(b4) Programul de studii: Inginerie şi management naval şi portuar, 4 ani: 

Proba nr. 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate: Sisteme navale și portuare de operare. 

Managementul activităţii de exploatare portuară” și „Management naval şi portuar - test grilă pe calculator.  

Proba nr. 2: Prezentarea şi susţinerea proiectului de diplomă – probă orală. 

(3) La toate programele de studii de masterat, examenul de disertație constă într-o singură probă, 

Proba nr.1: susținerea proiectului de disertație‚ probă orală. 

 

Art. 5 Prezentarea şi susţinerea proiectului de diplomă/disertație sunt publice. 

 

Art. 6  Conţinutul probelor de finalizare a studiilor, tematica şi bibliografia, precum şi modalităţile  de 

susţinere a probelor, se aprobă de Senatul ANMB. Acestea se aduc la cunoştinţa absolvenţilor prin postare pe 

site-ul instituţiei. 

(1) Comisiile Examenului de diplomă/disertație se stabilesc pe programe de studii, în ordinul de zi pe unitate, 

la propunerea Consiliilor facultăţilor şi cu aprobarea Senatului ANMB, înainte de începerea perioadei 

înscrierilor;  
 (2) Membrii comisiilor pentru examene nu se pot afla, cu cei examinaţi sau între ei, în relaţie de soţi, 

afini şi rude până la gradul al III-lea inclusiv;   

 (3) Fiecare comisie a examenului de diplomă este alcătuită din preşedinte, trei membri şi secretar; 

 (4) Fiecare comisie a examenului de disertație este alcătuită din preşedinte, doi membri şi secretar; 

 (5) Preşedintele Comisie examenului de diplomă/disertație trebuie să aibă gradul didactic de profesor 

universitar sau conferenţiar universitar; 

 (6) Membrii Comisiei examenului de diplomă trebuie să aibă titlul ştiinţific de doctor; 

 (7) Membrii Comisiei examenului de disertație trebuie să aibă minim gradul didactic de șef de 

lucrări/lector universitar; 

 (8) Secretarul Comisiei are numai atribuţii de administrare a documentelor; 

(9) Componenţa comisiilor pentru examenele de diplomă şi a comisiilor pentru soluţionarea 

contestaţiilor, precum şi numărul membrilor acestora nu se modifică pe durata examenelor de finalizare a 

studiilor.  

(10) Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor examenului de diplomă nu este 

publică.   

 (11) Componenţa comisiilor pentru examenele de diplomă şi disertaţie şi a comisiilor pentru 

soluţionarea contestaţiilor se publică pe site-ul web al ANMB.  

 

Art. 7 (1) Comisiile de analiză şi soluţionare a contestaţiilor se stabilesc la nivel facultate, în ordinul de zi 

pe unitate, la propunerea Consiliilor facultăţilor şi cu aprobarea Senatului ANMB înainte de începerea 

perioadei înscrierilor; 

 (2) Din comisiile de contestații nu pot face parte membrii comisiilor Examenului de 

diplomă/disertație; 

 (3) Membrii comisiilor nu se pot afla, cu cei examinaţi sau între ei, în relaţie de soţi, afini şi rude 

până la gradul al III-lea inclusiv; 

 (4) Fiecare comisie este alcătuită din preşedinte, doi membri şi secretar; 

 (5) Preşedintele Comisiei trebuie să aibă gradul didactic de profesor universitar sau conferenţiar 

universitar; 

 (6) Membrii Comisiei trebuie să aibă minim gradul didactic de șef de lucrări/lector universitar; 

 (7) Secretarul Comisiei are numai atribuţii de administrare a documentelor; 

 (8) Comisiile se fac publice prin afişare pe site-ul ANMB. 
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Art. 8 (1) Înscrierea candidaţilor pentru examenul de finalizare a studiilor se face cu cel puţin 10 zile 

calendaristice înainte de începerea examenului de diplomă/disertație prin completarea unei cereri tip adresată 

decanului facultății care va fi depusă la secretariatele facultăților de care aparține candidatul.  

 (2)Din componenţa dosarului de examen, se elimină cerinţa de depunere a copiilor legalizate ale 

documentelor, înlocuindu-se cu certificarea conformităţii cu originalul de către persoana care are atribuţii 

desemnate în acest sens.  

(3) Dosarul de înscriere va cuprinde: cererea de înscriere, o copie după cartea de identitate, o copie 

după certificatul de naştere și o copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul), o copie a chitanței de 

achitare a taxei de înscriere (dacă este cazul), fotografiile necesare pentru eliberarea diplomei de inginer (2 

fotografii format ¾ cm (realizate într-o ţinută decentă)). 

(4)  După expirarea termenului de înscriere, în termen de 24 de ore, CPAS va transmite facultăţilor 

organizatoare listele cu absolvenții înscrişi din seriile anterioare. 

(6) După expirarea termenului de înscriere, în termen de 48 de ore, secretariatele facultăţilor vor 

transmite secretarilor comisiilor de examen pe programe de studii, listele finale cu absolvenţii înscrişi pentru 

susţinerea examenului de diplomă/disertație în vederea stabilirii și afișării grupelor şi graficului de 

examinare.  Listele finale în format electronic vor fi trimise de către secretarii comisiilor de examen la CPAS 

în vederea monitorizării activității 

 

Art. 9 (1) Sunt scutiți de taxa de susținere a examenului de diplomă/disertație doar absolvenţii promoției 

curente care susțin examenul de diplomă în sesiunea iulie și examenul de disertație în sesiunea februarie-

martie; 

(2) Absolvenţii care nu au susţinut sau nu au promovat examenul de diplomă/disertație se pot înscrie, 

cu taxă, într-o sesiune ulterioară; 

(3) În conformitate cu prevederile legale, taxa de examinare este aprobată anual de Senatul ANMB.  

(4) Plata taxei susținerii examenului de diplomă/disertație se va efectua folosind mijloacele 

electronice de plată sau prin bancă.  

 

Art.10 (1) După încheierea evaluării, secretarul comisiei va centraliza în catalog nota rezultată ca medie 

aritmetică (cu două zecimale, fără rotunjire) din notele acordate de președintele și membrii comisiei. 

(2) Rezultatele obținute în urma examenului se vor comunica absolvenților în termen de 24 ore prin 

afișare pe site-ul instituției. 

(3) Rezultatele examenelor de diplomă/disertaţie, completate și semnate de întreaga comisie se vor 

depune în format original la CPAS. 

 

Art. 11 Proiectul de diplomă/disertație trebuie să aibă ataşat o declaraţie pe proprie răspundere privind 

autenticitatea şi un referat de acceptare pentru a fi susţinut în faţa comisiei, referat întocmit de coordonatorul 

științific şi prin care acesta atestă originalitatea conţinutului ştiinţific (susținută și prin verificarea anti-plagiat 

a proiectului conform Procedurii 03-07), corespondenţa dintre conţinutul şi tema proiectului şi respectarea 

Metodologiei de întocmire. 

 

Art. 12  (1) Secretarii comisiilor de examen diplomă/disertație vor primi proiectele, declarațiile pe proprie 

răspundere, referatele de apreciere și verificarea anti-plagiat ale proiectelor întocmite de coordonatorii 

științifici. Pentru a fi acceptate la susținere este necesar ca procentul de similitudine verificat pe platforma 

ADL să fie sub 25% pentru proiectele de diplomă și sub 15% pentru proiectele de disertație.

 (2)Termenul de predare a proiectelor de diplomă/disertație de către absolvenți este cu 10 zile 

lucrătoare înaintea primei probe a examenului de diplomă/disertație. Absolvenții care nu au predat  lucrarea 

la termenul stabilit pierd dreptul de a susține examenul de diplomă/disertație în sesiune curentă. 

 

Art. 13 În vederea descurajării plagiatului şi pentru creşterea gradului de originalitate al proiectelor de 

diplomă/disertație prin îmbunătăţirea capacităţii de sinteză a absolventului, se impune ca volumul 

proiectului, care va fi susţinut în cadrul Examenului de diplomă/disertație, să fie maxim 50 de pagini (fără 

anexe). 

 

Art. 14 (1) Se interzice comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către 

cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de diplomă sau disertație; 

  (2)  In situatia în care coordonatorii proiectelor de diplomă/disertație, membrii comisiilor de examen 

detin dovezi care demonstrează comercializarea acestor lucrări în sensul alin (1) sau există dovezi din alte 

surse ce susţin acest fapt, presedintele subcomisiei aferente programului de studiu întocmeşte un proces-

verbal la care atasează dovezile obtinute si pe care-l înaintează spre soluţionare comisiei de etică a ANMB în 

termen de 48 ore de la constatare; 
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 (3) Comisia de etică va analiza, elabora si transmite deciziile conform Regulamentulului de 

funcționare a comisiei de etică universitară în ANMB; în situația în care Comisia de etică va constata că 

dovezile menționate la alin. 2 sunt confirmate, Senatul ANMB va aviza raportul Comisiei de etică, urmând 

ca hotărârea de suspendare a dreptului absolventului în cauză de a susține proiectul de diplomă sau disertație 

pe durata a trei ani universitari să fie luată prin decizie a rectorului.  

 (4) In situatia in care termenul privind elaborarea deciziei de către comisia de etică depăseste 

perioada stabilită de sustinere a examenului de diplomă, prezentarea proiectului de diplomă va fi amânată 

pentru o sesiune ulterioară făra plata taxei de susținere a examenului de diplomă/disertație dacă se dovedeşte 

nevinovăția absolventului; 

(5) Atât absolvenţii cât şi coordonatorii ştiinţifici sunt răspunzători în egală măsură privind 

autenticitatea proiectelor de diplomă/disertație. 

 

Art. 15 Secretariatele facultăților și secretariatul CPAS vor întocmi listele cu absolvenții care îndeplinesc 

toate condițiile de participare la Examenul de diplomă/disertație. 

 

 Art. 16 (1) În cadrul probelor pentru evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate nu se vor repeta 

integral examenele de an deja susţinute pe parcursul anilor de studii.  

(2) La probele prevăzute cu teste pe calculator, numărul de itemi va fi stabilit de comisia examenului 

de diplomă a programului de studii corespunzător și va fi cuprins între 20 și 30 de itemi; 

 

Art. 17 Rezultatele obţinute de absolvenţi la probele examenului de diplomă, în sesiunile anterioare, sunt 

recunoscute pe baza unei cereri adresate preşedintelui comisiei programului de studii corespunzător. Cererea 

va fi depusă o dată cu dosarul de înscriere, ulterior fiind înregistrată la nivelul facultăţii şi va fi anexată 

procesului verbal al probei; 

 

Art. 18 (1) Nota probei I de la examenul de diplomă este nota dată de calculator la finalul susținerii testului 

grilă, cu două zecimale. 

(2) Media probei II a examenului de diplomă, este calculată ca medie aritmetică a notelor membrilor  

comisiei de examen, cu două zecimale, fără rotunjire. Notele acordate de membrii comisiei la proba II sunt 

numere întregi de la 1 la 10. 

(3) Media examenului de diplomă (MD) se stabileşte ca medie aritmetică între nota obţinută la 

evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate (MP1) şi nota obţinută la susţinerea proiectului de 

diplomă (MP2). 

MD=(MP1+MP2)/2 

(4) Media probei I a examenului de disertație, este calculată ca medie aritmetică a notelor membrilor  

comisiei de examen, cu două zecimale, fără rotunjire. Notele acordate de membrii comisiei la proba I sunt 

numere întregi de la 1 la 10. 

(5) Media minimă de promovare a examenului de diplomă/disertație este de cel puţin 6,00 în 

condiţiile în care la fiecare probă trebuie șă se obţinută minim nota 5,00. 

 

Art. 19 La susţinerea de către absolvenţi a proiectului de diplomă/disertație poate participa, ca invitat, 

conducătorul ştiinţific al proiectului respectiv. 

 

Art. 20  Rezultatele finale se comunică prin postare pe site-ul instituției, în termen de maxim 48 ore după 

finalizarea tuturor probelor, prin grija secretarilor comisiilor de examen. 

 

Art. 21 (1) Eventualele contestaţii în legătură cu desfășurarea probelor examenului de diplomă se depun la 

secretarul comisiei de analiză a contestaţiilor de la nivelul facultăţii în termen de 24 de ore de la comunicarea 

rezultatelor şi se rezolvă în timp de 48 de ore. Deciziile comisiilor de analiză şi soluţionare a contestaţiilor 

sunt definitive; 

(2) În cazul testelor grilă pe calculator contestaţiile se rezolvă la faţa locului, iar rezultatul acestora 

va fi confirmat prin semnăturile preşedintelui subcomisiei examenului de diplomă a programului de studii 

corespunzător şi a cel puţin unui membru din subcomisie. După soluţionarea contestaţiei nota obţinută 

devine notă finală. Această probă nu poate fi contestată la Comisia de soluționare a contestațiilor; 

(3) Nu se admit contestaţii la probele orale. 

 

Art. 22  (1) Absolvenţilor seriilor anterioare, care au urmat studii universitare de lungă durată şi care au 

promovat examenul de diplomă, li se eliberează Diplomă de inginer, cu titlul de inginer diplomat; 

(2) Absolvenţilor promoțiilor 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 care au promovat examenul de diplomă, 

li se eliberează Diploma de licenţă, cu titlul de inginer; 

(3) Absolvenţilor promoțiilor după 2015 li se eliberează Diploma de inginer; 
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(4) Diplomele se eliberează gratuit, în termen de cel mult 12 luni de la data promovării examenului 

de diplomă/disertație;  
(5) Diploma este însoţită de suplimentul de diplomă şi de rezultatele obţinute la examenul de 

diplomă/disertație care se trec pe verso-ul actului de studii. 

 

Art. 23 (1)Până la eliberarea diplomei, dar nu mai mult de 12 luni de la data promovării, absolvenţii care 

au promovat examenul de finalizare a studiilor primesc adeverinţe privind finalizarea studiilor. 

(2)Adeverinţa privind finalizarea studiilor conferă titularului aceleaşi drepturi legale ca şi actul de 

studii şi va conţine funcţia, numele, prenumele şi semnătura persoanelor din instituţie aflate în funcţie la data 

completării (rector, secretar- şef universitate, decan, secretar-şef facultate), sigiliul instituţiei, precum şi 

următoarele informaţii: 

a)domeniul de studii universitare; 

b)programul de studii/specializarea; 

c)perioada de studii; 

d)media anilor de studii; 

e)media examenului de finalizare a studiilor; 

f)statutul de acreditare/autorizare de funcţionare provizorie, forma de învăţământ, limba de predare, locaţia 

geografică, numărul de credite şi actul normativ care le stabileşte (hotărâre a Guvernului, ordin al 

ministrului, după caz); 

g)numărul ordinului de ministru/scrisorii de acceptare/aprobării de şcolarizare/atestatului de recunoaştere a 

studiilor - pentru studenţii străini. 

(3)Absolvenţilor li se eliberează, de regulă, o singură adeverinţă de finalizare a studiilor. În cazul 

pierderii sau distrugerii, la cerere, se eliberează o nouă adeverinţă, cu un nou număr de înregistrare, al cărei 

termen de valabilitate se încadrează în perioada de maximum 12 luni calculată de la promovarea examenului 

de finalizare a studiilor. 

 

Art. 24 Media generală de absolvire în cazul studiilor de licență se calculează cu formula: 

    MGA = [ (MP x 2)+MD ] : 3,  unde:      

MGA – Media generală de absolvire; 

MP – Media de promovare studiilor, care este o medie ponderată funcţie de numărul de credite alocat fiecărei 

discipline obligatorii promovate (la calculul MP nu se iau în considerare rezultatele obţinute la disciplinele 

facultative), astfel: 
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21

2211 , unde: 

Ni - reprezintă nota obţinută la disciplina i,  

ci - reprezintă numărul de credite alocate disciplinei i. 

MD – Media examenului de diplomă. 

 

Art. 25 Absolvenţilor care nu au promovat examenul sau nu s-au prezentat la acesta, li se eliberează, la 

cerere, o adeverinţă privind absolvirea fără examen de finalizare a studiilor, care cuprinde următoarele 

elemente minimale obligatorii: 

a)domeniul de studii universitare; 

b)programul de studii/specializarea; 

c)perioada de studii; 

d)media anilor de studii; 

e)statutul de acreditare/autorizare de funcţionare provizorie, forma de învăţământ, limba de predare, locaţia 

geografică, numărul de credite şi actul normativ care le stabileşte (hotărâre a Guvernului, ordin al 

ministrului, după caz); 

f)numărul ordinului de ministru/scrisorii de acceptare la studii/aprobării de şcolarizare/adeverinţei de 

recunoaştere a studiilor - pentru studenţii străini; 

g)funcţia, numele, prenumele şi semnătura persoanelor din instituţie aflate în funcţie la data completării 

(rector, secretar-şef universitate, decan, secretar-şef facultate) şi sigiliul instituţiei. 

 

Art. 26 (1) Comisiile de examen corespunzătoare fiecărui program de studii întocmesc procesele verbale 

privind modul de organizare şi desfăşurare a examenului de finalizare a studiilor. 

(2) În termen de 24 de ore de la finalizarea fiecărei probe, secretarii comisiilor de examen pe 

programe de studii vor înregistra procesele verbale la secretariatul facultăţii și le vor preda în original la 

CPAS. 

(3) În termen de 48 de ore de la ultima probă de concurs, secretariatele facultăţilor vor preda la 

CPAS, pe baza unui proces verbal întocmit în două exemplare, tabelele centralizatoare cu absolvenții care au 
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promovat examenul de diplomă / disertație însoţite de dosarele de înscriere rezultatele examenului de 

diplomă/disertație (în ordine alfabetică) semnate şi înregistrate în vederea eliberării actelor de studii.  

(4) Rezultatele examenului de diplomă/disertație vor fi comunicate de către CPAS Direcţiei 

Generale Management Resurse Umane şi Statului Major al Forţelor Navale în termen de 5 zile de la 

încheierea acestuia. Documentele vor fi însoţite de listele cu titlurile lucrărilor de diplomă susţinute de 

absolvenţi şi numele coordonatorilor ştiinţifici. 

 

Art. 27 Rezultatele examenului de diplomă/disertație vor fi introduse în Sistemul Integrat de Management 

Universitar, prin grija CPAS. 

 

Art. 28 (1) Proiectele de diplomă/disertație valoroase ale absolvenților civili, în format .pdf, desemnate de 

către comisiile examenului de diplomă pe programe de studii, vor fi predate de către secretarii comisiilor 

șefului OTISI şi vor avea termen de păstrare minim 5 ani. 

(2) Celelalte proiecte de diplomă/disertație ale absolvenților civili în format pdf, luate în evidenţă de 

secretarii comisiilor examenului de diplomă pe programe de studii, vor fi predate de către secretarii 

comisiilor, șefului OTISI şi vor avea termen de păstrare minim 3 ani. 

(3) Toate proiectele de diplomă ale absolvenţilor de la programele de studii militare, în format pdf, 

vor fi predate de secretarii comisiilor examenului de diplomă/disertație pe programe de studii pe bază de 

proces verbal Compartimentului Documente Clasificate. 

 

Art. 29 (1) In conformitate cu Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3106/ 2022, absolvenţii unei 

instituţii de învăţământ superior acreditate se pot înscrie şi pot susţine examenul de diplomă la o altă 

instituţie de învăţământ superior acreditată, cu aprobarea senatelor universitare ale celor două instituţii de 

învăţământ superior, după avizul favorabil al consiliilor de administraţie. 

    (2) In conformitate cu Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3106/ 2022  art.8, alin (2) o 

instituţie de învăţământ superior acreditată poate organiza examen de diplomă pentru absolvenţii altor 

instituţii de învăţământ superior acreditate sau autorizate provizoriu la programe de studii universitare de 

licenţă care există în structura instituţiei organizatoare, în condiţiile prevăzute de regulamentul propriu, cu 

respectarea prevederilor legale; 

    (3) In anul universitar 2021-2022, ANMB nu organizează examen de diplomă pentru absolvenţii 

altor instituţii de învăţământ superior acreditate sau autorizate provizoriu la programe de studii universitare 

de licenţă care există în structura sa. 

 

Art. 30 Prezentul regulament va fi făcută public prin afişare şi pe site-ul Academiei Navale "Mircea cel 

Bătrân". 

 

Art. 31 În cazul în care Ministerul Educaţiei sau Direcţia Generală Management Resurse Umane vor emite şi 

alte precizări cu privire la examenul de finalizare a studiilor în învăţământul superior, acestea vor fi incluse 

în prezentul regulament şi vor fi aduse la cunoştinţa absolvenţilor în timp util. 

 

Art. 32 Prezentul regulament a fost discutat şi aprobat în şedinţa Senatului universitar al Academiei Navale 

"Mircea cel Bătrân" nr. 762 din 28.02.2022, amendat, ca urmare a încetării stării de alertă din data de 

09.03.2022,  în ședința extraordinară a Senatului universitar nr.763 din data de 10.03.2022, și este valabil în 

anul universitar 2021-2022. 
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