ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII
Cabinet Ministru

ORDIN
privind
SUPLIMENTUL LA DIPLOMĂ

În temeiul prevederilor Art. 15, alin. (2) din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor
universitare,
În temeiul H.G. nr. 223/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării,

MINISTRUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII
emite prezentul ordin:
Art. 1 – (1) Instituţiile de învăţământ superior acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu vor
elibera gratuit, Suplimentul la Diplomă, ca document însoţitor al Diplomei de Absolvire, Diplomei de
Licenţă, Diplomei de Inginer, Diplomei de Arhitect, Diplomei de Urbanist, Diplomei de Studii
Aprofundate şi Diplomei de Master.
(2) Suplimentul la Diplomă este un document obligatoriu anexat actelor de studii menţionate
la alin. (1).
Art. 2 – (1) Modelul de referinţă al Suplimentului la Diplomă se prezintă în anexă, care face parte
integrantă din prezentul ordin şi este redactat bilingv (în limba română şi altă limbă de circulaţie
internaţională).
(2) Secţiunea 1: DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI – presupune înscrierea datelor personale de
identificate ale titularului, numărul matricol, codul numeric personal, precum şi anul înmatriculării.
(3) Secţiunea 2: INFORMATII PRIVIND PROGRAMUL DE STUDII – în conformitate cu reglementările
legale în vigoare, cuprinde: denumirea titlului acordat; profilul/ domeniul de studiu; specializarea/
specializările absolvite; instituţia de învăţământ superior care acordă diploma (care poate fi aceeaşi cu
instituţia/ instituţiile care administrează studiile, dar poate fi şi alta decât instituţia care acordă
diploma); statutul fiecărei instituţii (prin statut înţelegându-se dacă instituţia este publică sau privată,
acreditată sau autorizată să funcţioneze provizoriu de către CNEAA/ organismele responsabile din ţara
respectivă); facultatea organizatoare a examenului de finalizare (care poate fi aceeaşi cu facultatea
absolvită); facultatea absolvită; limba (limbile) de studiu / examinare.
(4) Secţiunea 3: INFORMATII PRIVIND NIVELUL PROGRAMULUI DE STUDII, cuprinde : nivelul
programului de studii – unde se va face menţiunea “Studii universitare de scurtă/ lungă durată;
Studii postuniversitare – Studii aprofundate/ Studii postuniversitare – Masterat”, iar traducerea
privind nivelul studiilor trebuie să se realizeze în conformitate cu reglementările legale în
vigoare la data absolvirii.
(5) Secţiunea 4: INFORMAŢII PRIVIND PROGRAMUL DE STUDII ŞI REZULTATELE OBŢINUTE, cuprinde:
forma de învăţământ (zi, frecvenţă redusă, învăţământ la distanţă, învăţământ seral); cerinţele

programului de studii (unde se specifică condiţiile de promovare, respectiv, numărul minim de credite
transferabile necesare absolvirii); detalii privind programul absolvit (care va face referire la
disciplinele studiate, numărul total de ore, notele/calificativele, creditele transferabile acumulate,
precum şi media anuală); sistemul de notare (presupune specificarea scalei de notare şi/sau de acordare
calificative, cu menţionarea notei/calificativului de promovare, respectiv: notarea unei discipline se
face pe o scală de la 1 la 10; notele acordate sunt numere întregi; nota minimă de promovare este 5, iar
maxima este 10).
Instituţiile de învăţământ superior trebuie să menţioneze media minimă şi maximă de promovare a
anilor de studii, pentru promoţia respectivă şi, după caz, specializarea, precum şi poziţia titularului din
totalul numărului de absolvenţi.
(6) Secţiunea 5: INFORMAŢII SUPLIMENTARE – se referă la titularii care au efectuat o parte din studiile
lor într-o altă instituţie de învăţământ superior din ţară sau străinătate, precum şi la alte menţiuni
privind şcolarizarea titularului (întreruperi de studii, prelungiri privind şcolaritatea, modulul
psihopedagogic, etc.). Se recomandă să se indice o adresă de contact, poştală sau electronică, pentru
informaţii suplimentare.
(7) Secţiunea 6: INFORMAŢII PRIVIND DREPTURILE CONFERITE DE TITLU – se referă la accesul privind
continuarea studiilor după promovarea examenului de finalizare.
(8) Secţiunea 7: LEGALITATEA SUPLIMENTULUI, cuprinde: numele şi semnătura persoanelor
responsabile din instituţia de învăţământ superior (Rector, Decan/ Director, Secretar şef universitate,
Secretar şef facultate/ department); elemente de siguranţă (numărul şi data eliberării, iar în continuare
se va menţiona numărul de pagini pe care le conţine suplimentul la diplomă şi ştampila sau sigiliul
oficial al instituţiei de învăţământ superior care a asigurat şcolarizarea titularului).
(9) Secţiunea 8: INFORMAŢII PRIVIND SISTEMUL NAŢIONAL DE ÎNVĂŢĂMÂNT – cuprinde o diagramă
privind sistemul de învăţământ din România, precum şi o descriere a sistemului de învăţământ superior
realizată de Centrul Naţional de Informare ENIC-NARIC şi agreată de Ministerul Educaţiei şi
Cercetării şi de Conferinţa Naţională a Rectorilor din România.
Art. 3 – Prezentul ordin se referă la titularii actelor de studii menţionate la Art. 1 - alin. (1),
începând cu absolvenţii promoţiei 2005 – 2006.
Art. 4 – Se abrogă Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 4514/27.06.2006 privind
Suplimentul la Diplomă, precum şi orice altă dispoziţie contrară.
Art. 5 – Direcţia Generală Învăţământ Superior, din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării,
comunică prezentul ordin instituţiilor de învăţământ superior, care îl vor duce la îndeplinire.
Art. 6 – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
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