


Cod Cantitate Pret Pret 

formular buc. fara TVA cu TVA

lei lei

    ACTE DE STUDII, care se elibereaza absolventilor invatamantului preuniversitar -promotia 2013

A. Pentru elevii din învățământul gimnazial

17-6-1/e 0,28 0,35

B. Pentru absolventii clasei a VIII-a (serii vechi)

17-6-1/h Certificat de echivalare a examenului de capacitate (pentru absolventii 3,32 4,12

17-6-4 3,32 4,12

17-6-4/a 3,32 4,12
17-6-4/d Portofoliu personal pentru educatia permanenta 0,28 0,35

17-6-4/c Certificat de calificare profesionala, nivel 2 3,32 4,12

17-6-5 3,32 4,12
17-6-4/d Portofoliu personal pentru educatia permanenta 0,28 0,35

17-6-4/e Certificat de calificare profesionala, nivel 3 3,32 4,12
17-6-4/d Portofoliu personal pentru educatia permanenta 0,28 0,35
17-6-1/l 3,32 4,12

17-6-4/f Certificat de competenta lingvistica de comunicare orala in limba romana 3,32 4,12

17-6-4/h Certificat de competenta lingvistica, limba de circulatie internationala 3,32 4,12

17-6-4/i Certificat de competente digitale 3,32 4,12

17-6-4/j Supliment descriptiv al competentelor 0,28 0,35

17-6-1/a 3,32 4,12

17-6-1/f 3,32 4,12

17-6-1/g 3,32 4,12

17-6-7/b 3,32 4,12

continuu in masa cu stema Romaniei si elemente de securizare suplimentare; se livreaza in carnete a 10 formulare.

Cod Cantitate Pret Pret 

formular buc. fara TVA cu TVA

lei lei

17-6-7/a 3,32 4,12

17-6-20 3,32 4,12

I. Perfectionarea cadrelor didactice si distinctiile care se acorda personalului didactic din

Atestat de recunoastere si echivalare a competentelor profesionale dobandite formal, 

nonformal si informal

17-6-18/a Certificat de acordare a gradelor didactice(definitivare in invatamant , gradele I si II) 3,32 4,12

pentru maistri - instructori si antrenori

17-6-21/a 3,32 4,12

ANUL SCOLAR 2013/2014

FORMULARE TIPIZATE PENTRU INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR

Certificat de absolvire al liceului

Certificat de absolvire (a scolii de arte si meserii, an de completare, etc.)

Certificat de absolvire a ciclului inferior al liceului

E. Pentru absolventii ciclului superior al liceului

Certificat de calificare profesionala, nivel 1

D. Pentru absolventii ciclului inferior al liceului

machete (modele) aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetarii,Tineretului si Sportului

promotiilor de pana in anul 1998, inclusiv)

Diploma de bacalaureat

C. Pentru absolventii invatamantului profesional

Portofoliu educational

Denumire formular

Denumire formular

4,12

H. Pentru unitatile de invatamant care au in program discipline de conducere auto si

regulilor de circulatie

Diploma de bacalaureat - sectie bilingva francofona - 

Diploma  de merit (pentru absolventii care au promovat toate clasele

IX-XII/XIII cu medii generale de minimum 9,50, iar la bacalaureat au obtinut media 10)

©S.C. ROMDIDAC™S.A. / 2013

*N.B.- Actele de studii (diplomele, certificatele, atestatele) se tiparesc pe hartie cu filigran

Atestat de competente profesionale 

3,3217-6-17

Atestat de pregatire psiho-pedagogica (pentru maistri-instructori si antrenori)

Certificat de competente profesionale

F. Pentru absolventii scolii postliceale/de maistri

cunoasterea regulilor de circulatie

invatamantul preuniversitar

Certificat de absolvire a cursurilor de conducere auto si cunoastere a
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Direcţia Generală Resurse Umane 
şi Reţea Şcolară Naţionali\ 
Direcţia Generali\ Educaţie şi Învăţare 
pe Tot Parcursul Vietii 
Direcţia Generali\ Juridică şi Control 

1 MINISTER 
W EDUCAŢ E 
1 NAŢION L 

Centrul Naţional pentru Dezvoltare a lnvi\ţi\mântului 
Profesional şi Tehnic 

Nr. 33ia/ oi ~013 
Seaprobli, 

SECRETAR DE STAT 
Stelian Victor FEDORCA 

<""71 

. PRECIZĂRl 

privind tipul actelor de studii destinate absolvenţi lor tnvăfământului preuniversita , 
promoţia 2013 

Conform prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. l/2011, cu modificările şi comp et ile 
ulterioare şi ale art. 1 din ordinul ministrului, educaţiei, cercetării, tineretului şi spo Ju nr. 
3153/2011, privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţ ânt, 
absolvenţii învăţământului preuniversitar, promoţia 2013, vor primi următoarele ti · de 
formulare ale actelor de studii: 

II. Pentru absolven ii Pro r mului "A o a ansă"-înv mânt secund inferi r 
-Certificat de absolvire a ciclului inferior al liceului -însoţit de 
-Portofoliu personal pentru educaţie permanentă; 

nul 

Pentru absolvenţii care au urmat stagiile de pregătire practicii şi au susţi ut şi 
promovat examenul de certificare a competenţelor profesionale se eliberează şi 

-Certificat de calificare profesională nivel 2. 
Se completează conform nomenclatorului aprobat cu HG nr.866/2008, a HG 

nr.J555/2009, şi ale OMECTS nr. 524812011. 

III. Pentru absolyentii stagiilor de pregiţir@ pracţ!că 
Pentru absolvenţii care susţin şi promovează examenul de certificare a compet nţ lor 

profesionale se eliberează 
·Certificat de calificare profesională nivel 2- însoţit de 
-Portofoliu personal pentru educaţie perm11nent. 
Se completează conform nomenclatoruhli aprobat cu HG nr. 86612008, î aza 

prevederilor HG nr.J555!2009, ale OMECTS 5730/2010, ale OMECTS nr. 364612011 şi a/(! 
OMECTS nr.522212011. 

IV. Pentru absolvenpi anului de completare 
-Certificat de absolvire a anului de completare -însoţit de 
-Portofoliu personal pentru educaţie permanentă; 
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Pentru absolvenţii care susţin şi promovează examenul de certificare a eompete Jor 
profesionale se eliberează şi 

-Certificat de calificare profesională nivel2. 
Se completează conform nomenclatorului aprobat cu HG nr. 86612008. 

V. Pentru absolventii ciclului inferjor al liceului 
-Certificat de absolvire- însoţit de 
-Portofoliu personal pentru educaţie permanentă. 

VI. Pentru absolventii ciclului superior al liceului 
-Certificat de absolvire - insoţit de 
-Portofoliu personal pentru educaţie permanentă; 

Pentru absolvenţii care susţin şi promovează examenul de bacalaureat se elibere z : 
-Diploma de bacalaureat; 
Se completează conform prevederilor cap. IX din Anexa nr. 2 la O MECI nr. 4799/ 1 şi 

ale art. 3(1) din OMECTS nr. 561012012. 
-Diploma de merit; 

Pentru absolvenţii care au participat la probele de competente din cadrul exam n 1lui 
de bacalaureat se eliberează: 

-Certificatul de competel\tă lingvistică de comunicare orală in limba român&, 
însoţit de suplimentul descriptiv; 

-Certificatul de competenţă lingvistică de comunicare orală în limba matemă, 
însoţit de suplimentul descriptiv; . 

-Certificatul de competenţă lingvistică intr-o limbă de circulaţie internaţională, 
însoţit de suplimentul descriptiv; 

·Certificatul de competente digitale -Insotit de suplimenml descriptiv. 
Se completează conform prevederilor cap. IX din Anexa nr. 2 Ta O MECI nr. 47991 O O şi 

ale art. 3(1) din OMECTSnr. 5610/2012. 

Pentru absolvenţii care susţin şi promovea~ă examenul de certificare a compet n lor 
profesionale se eliberează şi 

-Certificatul de calificare profesională nivel 3. 
Se completează conform nomenclatorului aprobat cu HG nr. 866/]3.08.2008, ntru 

absofvenţii liceului rehnologic, ruta directă şi ruta progresivă şi pentru abs lv'n/ii 
invăţământului vocaţionaf. 

Pentru absolvenţii care susţin şi promovează examenul de atestare a compet n elor 
profesionale se elibereai':li 

-Atestatul de competente profesionale. 

VII. Pentru absolventii şcolii postliceale/de mai§tri care susţin şi prom v azli 
examenul de certificare a competenţelor profesionale se eliberează 

-Certificat de competenţe profesionale. 
Se completează, pentru învăţământul past/iceal şi pentru 1nvaţămllntul de 

conform nomen(Jlatorului aprobat cu HG nr. 866/13.08.2008. 
La cerere se o elibera oi ma ricole entru to e eate riile de absol en i 

NOTA: Pe fotografia fixată pe actul de studiu se aplică timbru/ .w:c al inspect r tutui 
şcolar şi nu sigiliul unităţii de învăţământ emitente. 

Toţi absolvenţi/ ciclului inftrior al liceului( ai clasei a X-a) vor primi ce ti ·eate 
de absolvire. 

Eliberarea acestora se va face. cu prioritate, absolvenTilor care o icită 
întreruperea studiilor pentru parcurgerea stagii lor de pregătire practică şi celor care se in y:riu 

• 
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pentru continuarea studiilor (în clasa a XI-a) la altă unitate de învătământ. Pentru elevi c re 
îşi continuă studiile in aceeaşi unitate de învătământ, certificatele de absolvire pot fi cam et te 
şi eliberate pe parcursul primului semestru al anului şcolar 2013-20!4. 

Se utilizează numai formularele actelor de studii cu antetul MINISTER 
EDUCAŢIEI NAŢIONALE. 

Formularele actelor de studii cu antetul MINISTERULUI EDUC El 
CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI, aflate în stoc, se pot utiliza numai e tru 
completarea duplicatelor actelor de studii eliberate anterior schimbării denumirii minister 1 i. 

Pe formulare se va aplica, in continuare, eticheta holografică, atât pe o ul 
numeric personal cât şi pe codul SIRUES al unitătii de învătămdnt. 

Formularele vor fi tipărite pe hârtie specială cu filigran continuu, cu respe ta ea 
prevederi/ar H.G. nr. 41211993, privind reproducerea stemei României pe actele afic 1 şi 
sigiliile autorităţilor Ministerului lnvăţământului. . 

Machetele documentelor de evidenţă şcolară menţionate sunt prezentate pe . it -ul 
ministerului. 

Documentele şcolare pat fi tipărite numai pe hârtie de calitate, astfel în ât să 
asigure păstrarea înscrisurilor a perioadă de timp foarte îndelungată, cu respectarea ma elului 
şi a conţinutului aprobat de minister. 

Completarea actelor de studii şi a documentelor de evidenTă .~e poate fac rin 
tehnoredactare computerizată, prin dactilogta./iere, sau scriere de mână, cu tuş sau ce n a/ă 
neagră, fără spaţii libere. 

Întocmirea actelor de studii şi a documentelor şcolare menţionate în OM 
nr. 6551/2011, precum şi inscrierea menţiunilor se fac in limba română, folosir d -se 
alfabetul latin. 

Este interzis să se· facă ştersături, răzuiri, acoperire cu pastă corectoare, prese 
şi/sau adăugări in actele de studii şi in documentele şcolare. 

Toate rubricile rămase libere, după completare, se barează. 

DIRECTOR GENERAL, 
ADJUNCT, 
D.G.R..U.R.S~j 
Corina MA;-fWJ 

DIRECTOR, 
Mihaela Tania SANDU 
~·cftu 

DIRECTOR GENERAL, 
D.G.E.Î.T.P.V. 

Liliana PREOTEASA 

u~ 
DIRECTOR, 
C.N.D.I.P.T. 

Gabriela CIOBANU 

i/lltr-
Consilier, 

Georg~ALOTĂ_.. / 
~~~. 

Inspector general, 
Dragoş Ionel COSMA 

??-. 
Aviz de legalitate, .• 

1 
rlli-tr:IEV b{f/rv 
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