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Ministerul Educației și Cercetării Științifice

Ordinul  nr.  5272/2015  privind  aprobarea  Procedurii  de  aprobare  a

necesarului de formulare tipizate care atestă finalizarea studiilor

În vigoare de la 28 septembrie 2015

Consolidarea din data de 08 ianuarie 2019  are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 727
din 28 septembrie 2015

Alege altă consolidare⇒.

Include modificările aduse prin următoarele acte: Ordin 3138/2017.

Ultimul amendament în 10 februarie 2017.

În baza prevederilor art. 1 alin. (6) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2015 privind dreptul absolvenților de a
beneficia de acte de studii recunoscute la finalizarea unor studii neautorizate și sancționarea instituțiilor de
învățământ care școlarizează fără autorizare,
având în vedere prevederile art. 118 alin. (1) lit. c), art. 124, 138, 143 și 213 din Legea educației naționale
nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
în  temeiul  dispozițiilor  Hotărârii  Guvernului nr.  26/2015 privind  organizarea  și  funcționarea  Ministerului
Educației și Cercetării Științifice,
ministrul educației și cercetării științifice emite prezentul ordin.

Se  aprobă  Procedura  de  aprobare  a  necesarului  de  formulare  tipizate  care  atestă  finalizarea
studiilor, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Direcția Generală Învățământ Universitar, Direcția Generală Juridic și secretarul general din cadrul
Ministerului  Educației  și  Cercetării  Științifice,  instituțiile  de  învățământ  superior  de  stat  și  particulare  și
Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul educației și cercetării

științifice,

Gigel Paraschiv, 

secretar de stat

București, 22 septembrie 2015.
Nr. 5.272.

ANEXĂ

PROCEDURĂ
de aprobare a necesarului de formulare tipizate care atestă finalizarea studiilor

Art. 1. -

Art. 2. -

Art. 3. -

Tiparit de Andreea Roxana Sutu la 08.01.2019.
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