
MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI 

ORDIN nr. 5.289 din 9 septembrie 2008 
privind diploma de licență şi suplimentul la diplomă 

În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 890/2008 privind denumirile calificărilor şi titlurile conferite absolvenților învățământului universitar de licență 
înmatriculați în anul I de studii în anii universitari 2005‐2006, 2006‐2007, 2007‐2008, al art. 5, 6 şi art. 15 alin. (2) din Legea nr. 288/2004 privind 
organizarea  studiilor  universitare,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  şi  al  Hotărârii  Guvernului  nr.  366/2007  privind  organizarea  şi 
funcționarea Ministerului Educației, Cercetării şi Tineretului, cu modificările şi completările ulterioare,  
ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului emite prezentul ordin. 
   
ART.1. ‐Se aprobă modelul Diplomei de licență, prevăzut în anexa nr. 1, 
care face parte integrantă din prezentul ordin. 
ART.2. ‐(1) Instituțiile de învățământ superior acreditate sau autorizate 
să funcționeze provizoriu eliberează, gratuit, suplimentul la diplomă, ca 
document  însoțitor  al  diplomei  de  licență  eliberate  după  finalizarea 
studiilor universitare de  licență  (ciclul  I),  în  conformitate  cu  structura 
introdusă prin reorganizarea studiilor universitare pe cicluri. 
    (2)  Suplimentul  la  diplomă  este  un  document  obligatoriu,  anexat 
actului  de  studii  menționat  la  alin.  (1),  care  oferă  o  descriere 
standardizată  a  tipului  şi  nivelului  calificării,  a  conținutului,  a 
contextului  instituțional  şi  a  statutului  studiilor  universitare  absolvite 
de  către  titularul  diplomei,  precum  şi  a  rezultatelor  obținute  pe 
parcursul  studiilor.  Modelul  de  referință  al  suplimentului  la  diplomă 
pentru ciclul I ‐ studii universitare de licență este prevăzut în anexa nr. 
2, care face parte integrantă din prezentul ordin. 
ART.3.  ‐(1)  Suplimentul  la  diplomă  este  redactat  bilingv  (în  limba 
română  şi  într‐o  limbă  de  largă  circulație),  pentru  a  asigura 
transparența sistemului de formare universitară din România şi pentru 
a  facilita  comparabilitatea  internațională  a  titlurilor,  diplomelor  şi 
certificatelor care pot fi obținute în învățământul superior românesc. 
    (2)  Suplimentul  la  diplomă  emis  de  către  instituțiile  de  învățământ 
superior trebuie să respecte modelul prevăzut în anexa nr. 2, care are la 
bază  schema‐tip  elaborată de  grupul  de  experți  ai  Comisiei  Europene, 
Consiliului  Europei  şi  CEPES/UNESCO.  Toate  cele  8  secțiuni  ale 
documentului  sunt  obligatorii  şi  trebuie  completate  corect,  cu 
respectarea indicațiilor de limbă special menționate la anumite rubrici. 
    (3) Secțiunea 1  "Date de  identificare a  titularului diplomei" necesită 
înscrierea  următoarelor  date:  numele  de  naştere,  numele  (altul  decât 
cel de naştere, dacă este cazul), inițiala tatălui, prenumele, data naşterii, 
locul naşterii, numărul matricol şi, după caz, codul numeric personal al 
studentului  (ca  element  de  autentificare  suplimentară  a  identității 
posesorului  diplomei),  precum  şi  anul  înmatriculării  în  instituția  de 
învățământ superior. 
    (4) Secțiunea a 2‐a "Informații privind calificarea", în conformitate cu 
reglementările legale în vigoare, cuprinde: denumirea calificării şi (dacă 
este cazul) titlul acordat (după promovarea examenului de finalizare a 
studiilor),  domeniul  de  studii,  programul  de  studii/specializarea, 
numele  şi  statutul  instituției  de  învățământ  superior  care  acordă 
diploma  (prin  "statut"  înțelegându‐se  dacă  instituția  este  publică  sau 
privată,  acreditată  sau  autorizată  să  funcționeze  provizoriu,  în 
conformitate  cu  legislația  specifică),  facultatea  organizatoare  a 
examenului  de  finalizare  a  studiilor,  numele  şi  statutul  instituției  de 
învățământ superior şi ale facultății absolvite (dacă diferă de 2.3a) care 
administrează  studiile  şi  limba/limbile  de  studiu/examinare. 
Suplimentul  la  diplomă  se  eliberează  numai  după  promovarea 
examenului  de  finalizare  a  studiilor.  În  cazul  în  care  instituția  de 
învățământ  superior  care  acordă  diploma  diferă  de  instituția  de 
învățământ  superior  absolvită,  înscrierea  la  examenul  de  finalizare  a 
studiilor se va face în baza situației şcolare. 
    (5)  Secțiunea  a  3‐a  "Informații  privind  nivelul  calificării"  prezintă 
acele  mențiuni  care  permit  încadrarea  corectă  a  calificării  certificate, 
coroborat  cu  prezentarea  din  secțiunea  a  8‐a.  Prin  urmare,  aici  sunt 
incluse:  nivelul  calificării  ‐  unde  se  va  face  mențiunea  "studii 
universitare de licență", iar traducerea privind nivelul studiilor trebuie 
să  se  realizeze  în  conformitate  cu  reglementările  legale  în  vigoare  la 
data absolvirii, respectiv, "bachelor studies" pentru "studii universitare 
de  licență"  ‐,  durata  oficială  a  programului  de  studii  care  conduce  la 
certificarea  respectivei  calificări  şi  numărul  de  credite,  precum  şi 
condițiile de acces. 

    (6)  Secțiunea  a  4‐a  "Informații  privind  curriculumul  şi  rezultatele 
obținute" cuprinde: forma de învățământ (zi, frecvență redusă, învățământ la 
distanță, învățământ seral); competențele asigurate prin programul de studii 
(în  conformitate  cu  prevederile  art.  5  şi  6  din  Legea  nr.  288/2004 privind 
organizarea  studiilor  universitare,  cu  modificările  şi  completările 
ulterioare); detalii privind programul absolvit (conform Registrului matricol 
al  facultății,  volumul  nr.  .../...),  unde  se  vor  preciza  toate  disciplinele  sau 
modulele/unitățile  de  studiu  obligatorii,  opționale  şi  facultative,  numărul 
total de ore, notele/calificativele obținute, creditele transferabile acumulate 
şi media de promovare a anilor de studii; sistemul de notare (se va specifica 
scala  de  notare  şi/sau  de  acordare  de  calificative,  cu  menționarea 
notei/calificativului de promovare, respectiv: notarea unei discipline se face 
pe o scală de la 1 la 10; notele acordate sunt numere întregi; nota minimă de 
promovare  este  5,  iar  nota maximă  este  10).  Se  recomandă  instituțiilor  de 
învățământ  superior  să menționeze  fie  distribuția  propriilor  absolvenți,  pe 
niveluri  de  performanță  (de  exemplu:  în  intervalul  8‐10  se  situează  27% 
dintre absolvenți,  în  intervalul 6‐8 se situează 65% dintre absolvenți,  iar  în 
intervalul  5‐6  se  situează  8%  dintre  absolvenții  instituției),  fie  nivelul 
normal de promovabilitate în cadrul domeniului de studiu (media generală a 
promoției este, de exemplu, 7,43), astfel  încât  titularul diplomei  să poată  fi 
corect clasificat în cadrul promoției sale. 
    (7)  Secțiunea  a  5‐a  "Informații  suplimentare"  prezintă mențiuni  în  cazul 
titularilor care au efectuat o parte dintre studiile lor într‐o altă instituție de 
învățământ  superior  din  țară  sau  din  străinătate,  precum  şi  alte  mențiuni 
privind  şcolarizarea  titularului  (întreruperi  de  studii,  prelungiri  ale 
şcolarității,  transferuri  etc.).  De  asemenea,  în  această  secțiune  se 
menționează  alte  certificate  sau  atestate  obținute  pe  parcursul  anilor  de 
studii  universitare  în  instituția  de  învățământ  superior  respectivă,  inclusiv 
informații  privind  programul  de  pregătire  psihopedagogică.  În  situația  în 
care  programul  de  studii  se  derulează  în  franciză  sau  este  rezultatul  unei 
cooperări  internaționale,  trebuie  menționat  în  această  secțiune.  Se 
recomandă să se  indice o adresă de contact, poştală sau electronică, pentru 
informații suplimentare cu privire la suplimentul la diplomă emis. 
    (8) Secțiunea a 6‐a "Informații privind drepturile conferite de calificare şi 
de  titlu" (dacă este cazul) se referă  la accesul  la continuarea studiilor după 
promovarea examenului de finalizare şi la statutul profesional (de exemplu, 
în  cazul  parcurgerii  programului  de  studii  psihopedagogice,  va  putea  fi 
menționat dreptul de a profesa în cadrul învățământului preuniversitar). 
    (9) Secțiunea a 7‐a "Legalitatea suplimentului" cuprinde: funcția, numele şi 
semnătura  persoanelor  responsabile  din  instituția  de  învățământ  superior 
(rector,  decan/director,  secretar‐şef  universitate,  secretar‐şef 
facultate/departament), elemente de siguranță  (numărul  şi data eliberării), 
iar  în  continuare  se  va  menționa  numărul  de  pagini  pe  care  îl  conține 
suplimentul la diplomă şi se va aplica ştampila sau sigiliul oficial al instituției 
de învățământ superior care a asigurat şcolarizarea titularului. 
    (10) Secțiunea a 8‐a "Informații privind sistemul național de învățământ" 
cuprinde o diagramă a sistemului de  învățământ din România, precum şi o 
descriere a sistemului de învățământ superior,  în conformitate cu Legea nr. 
288/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 
ART.  4.  ‐  Direcția  generală  strategii  şi  programe  universitare  din  cadrul 
Ministerului  Educației,  Cercetării  şi  Tineretului,  Agenția  Națională  pentru 
Calificările din  Învățământul Superior  şi Parteneriat  cu Mediul Economic şi 
Social (ACPART) şi instituțiile de învățământ superior vor duce la îndeplinire 
prezentul ordin. 
ART.  5.  ‐  Prezentul  ordin  se  publică  în  Monitorul  Oficial  al  României, 
Partea I. 
 

Ministrul educației, cercetării şi tineretului, 
Cristian Mihai Adomniței 


