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Nr. 2038/13.02.2014 

 

REGLEMENTARE INTERNĂ 
privind conţinutul Dosarului pentru eliberarea duplicatelor 

actelor de studii (diplome, certificate, atestate şi anexele acestora) 
 

1. Cerere pentru eliberarea unei adeverinţe în vederea publicării pierderii actului de studiu în 
Monitorul Oficial al României; 

2. Cerere adresată domnului rector după modelul anexat; 
3. Monitorul Oficial al României în care s-a publicat pierderea actului sau actelor de studii; 
4. Declaraţia scrisă dată de titularul actului, autentificată prin Notariatul de Stat, în care sunt 

cuprinse toate elementele necesare pentru identificare, împrejurările în care actul a fost pierdut, 
precum şi alte precizări care să confirme dispariţia actului de studii respectiv; 

5. Copia legalizată după certificatul de naştere; 
6. Copia legalizată după certificatul de căsătorie sau a actului care dovedeşte schimbarea numelui, 

după caz; 
7. Împuternicire (procură), autentificată prin Notariatul de Stat, pentru persoane care nu se pot 

prezenta să depună dosarul pentru eliberarea duplicatului şi să ridice duplicatul; 
8. Chitanţa de 100 RON, reprezentând taxa de eliberare a unui duplicat. Taxa se referă la 

activitatea de eliberare a duplicatului. De exemplu, pentru duplicat diplomă şi anexă, cu aceeaşi 
cerere, 100 RON; pentru duplicat diplomă fără anexă 100 RON şi pentru duplicat anexă, dar 
altă cerere, 100 RON. 

9. Câte două fotografii pentru fiecare act de studiu care prevede fotografie. Fotografiile trebuie să 
fie recente, tip carte de identitate (dimensiuni 3x4 cm). NU se acceptă fotografiile tip „permis 
auto”, cele care nu țin ștampila şi fotografiile în care titularii sunt îmbrăcaţi cu haine de culoare 
închisă, pentru ca textul ştampilei să fie citeţ. Fotografiile se depun nedecupate pentru a fi 
tăiate la dimensiuni de personalul universităţii. 

 Cetăţenii români aflaţi pe teritoriul altor ţări pot autentifica declaraţiile, actele şi împuternicirile 
pentru completarea dosarului de eliberare a duplicatului pin orice birou notarial din ţara în care se află, 
cu condiţia existenţei pe toate actele eliberate de notar a apostilei Convenţiei de la Haga (Convention 
de La Haye du 5 Octobre 1961). 
  Dosarele se depun la registratura universităţii şi se aprobă în şedinţa Consiliului de 
administrație, care se desfăşoară, de regulă, în fiecare joi, cu începere de la ora 12. Eliberarea 
duplicatelor se face în termen de o lună de la aprobarea cererii. 
  Nu se eliberează al doilea duplicat. Dacă duplicatul actului de studiu a fost pierdut sau distrus, 
ca urmare a unor situaţii deosebite (calamităţi naturale, etc.) titularului i se poate elibera o adeverinţă 
privind studiile efectuate (pe baza cererii, aprobată de Senat), în care vor fi menţionate împrejurările 
pierderii sau distrugerii duplicatului. 
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