ORDIN Nr. 657 din 24 noiembrie 2014
pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii în sistemul de
învăţământ superior
EMITENT:
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 874 din 2 decembrie 2014
Extras privind eliberarea unui duplicat al actelor de studii

...
CAPITOLUL V
Întocmirea şi eliberarea duplicatelor actelor de studii
ART. 23
În cazul pierderii, distrugerii complete, deteriorării parţiale sau plastifierii unui act de
studii, se poate elibera un duplicat al acestuia dacă în arhiva instituţiei se găsesc matca
actului respectiv şi/sau alte documente legale din care rezultă situaţia studiilor titularului
sau, dacă arhiva a fost distrusă în condiţii de forţă majoră (calamităţi naturale, incendii
etc.), prin reconstituirea situaţiei şcolare de către instituţie.
ART. 24
(1) Pentru eliberarea duplicatului unui act de studii, titularul adresează, în scris,
conducerii instituţiei o cerere, însoţită, după caz, de următoarele documente: declaraţie
scrisă a titularului actului, autentificată la notariat, în care sunt cuprinse toate elementele
necesare pentru identificare şi împrejurările în care actul a fost pierdut, distrus complet,
deteriorat parţial sau plastifiat; copie legalizată a certificatului de naştere; două fotografii realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3 x 4 cm - ale titularului actului; dovada
publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a pierderii, distrugerii, deteriorării
sau plastifierii actului de studii respectiv; dovada plăţii taxei pentru eliberarea duplicatului.
(2) Depunerea la instituţie a documentelor prevăzute la alin. (1) se poate efectua de
către titularul actului de studii în cauză sau de împuternicitul acestuia.
(3) Pentru publicarea pierderii unui act de studii, titularul acestuia se adresează Regiei
Autonome "Monitorul Oficial", anunţul urmând să cuprindă următoarele date: denumirea
actului de studii original; numele, iniţiala/iniţialele prenumelui/prenumelor tatălui (mamei),
prenumele titularului; anul finalizării studiilor în cauză; seria şi numărul actului respectiv,
numărul şi data la care a fost înregistrat în registrul de evidenţă a eliberării actelor de
studii; denumirea instituţiei emitente.
(4) Actele de studii deteriorate parţial sau plastifiate se anulează şi se păstrează în
arhiva instituţiei, în vederea casării în conformitate cu prevederile prezentului regulament.
(5) Toate aprobările date pentru eliberarea de duplicate se păstrează în arhiva
instituţiei, cu termen permanent.
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