ORDIN nr. 3.563 din 29 martie 2021
pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor
şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei
naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3.844/2016
EMITENT

MINISTERUL EDUCAŢIEI

Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 6 aprilie 2021
Data intrării în vigoare 06-04-2021
Prezenta formă este valabilă începând cu data de 06-04-2021 până la data de 07-04-2021

În conformitate cu prevederile:
– art. 6 alin. (2) şi ale art. 94 alin. (2) lit. y) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările
ulterioare;
– Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice
centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,
în temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Educaţiei şi Cercetării, cu modificările ulterioare,
ministrul educaţiei emite prezentul ordin.
Articolul I
Regulamentul privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ
preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3.844/2016, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 411 din 31 mai 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică
şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 26, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(3) Înscrierea elevilor în registrul matricol se face în conformitate cu datele din certificatul de naştere. În cazul
persoanelor care au cetăţenia unui stat terţ al Uniunii Europene, înscrierea elevilor în registrul matricol se
realizează în conformitate cu datele înscrise în paşaport şi în alte înscrisuri oficiale care atestă starea civilă,
emise de statul care a eliberat paşaportul. Dacă există neconcordanţă între paşaport şi înscrisurile oficiale,
prevalează datele din paşaport.
2. La articolul 26, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:

(3^1) În cazurile excepţionale prevăzute la art. 6 alin. (6) se procedează la modificarea corespunzătoare atât a
registrului matricol, cât şi a documentelor şcolare a căror întocmire se poate solicita ulterior.
3. La articolul 38, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) În cazul în care la nivelul inspectoratului şcolar nu se mai găsesc formulare identice cu cele originale se
aplică prevederile art. 18 alin. (3). Dacă la nivel naţional nu se găsesc formulare identice cu cele originale se
procedează la eliberarea duplicatului pe un formular similar cu cel original eliberat la data absolvirii.
4. La articolul 47, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

(6) În cazurile prevăzute la alin. (5), actele de studii se certifică prin semnătură atât de secretarul-şef/secretarul
unităţii de învăţământ, cât şi de director şi se aplică sigiliul unităţii emitente.
5. La articolul 57, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

Articolul 57
(1) Inspectoratul şcolar este obligat, printr-o comisie special constituită, să asigure controlul sistematic al
activităţii de întocmire, eliberare, păstrare şi arhivare a actelor de studii, precum şi a documentelor şcolare la
nivelul unităţilor de învăţământ.
Articolul II
Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală minorităţi şi relaţia cu Parlamentul, Centrul Naţional de
Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, Biroul acte de studii din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării,
inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular duc la îndeplinire prevederile
prezentului ordin.
Articolul III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
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p. Ministrul educaţiei,
Gigel Paraschiv,
secretar de stat
Bucureşti, 29 martie 2021.
Nr. 3.563.
----
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