ORDIN Nr. 3685/2022 din 4 mai 2022
pentru modificarea unor acte normative din domeniul educaţiei
EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 473 din 12 mai 2022
În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) şi ale art. 10 alin. (4) din Legea
educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, cu modificările şi
completările ulterioare,
ministrul educaţiei emite prezentul ordin.
ART. I
Regulamentul-cadru privind regimul actelor de studii şi al documentelor
universitare în sistemul de învăţământ superior, aprobat prin Ordinul ministrului
educaţiei şi cercetării nr. 4.156/2020, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 381 din 12 mai 2020, se modifică după cum urmează:
- La articolul 4, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), pe acelaşi/aceeaşi act de studii,
supliment, respectiv foaie matricolă, după caz, datele înscrise în limba română pot
fi înscrise, în condiţiile legii, şi în una sau mai multe limbi de circulaţie
internaţională. Totodată, la cerere, adeverinţa privind şcolarizarea/absolvirea fără
examen de finalizare a studiilor, situaţia şcolară şi adeverinţa care atestă calitatea
de student se pot elibera şi în una sau mai multe limbi de circulaţie internaţională."
ART. II
La articolul 1 alineatul (3) din Ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului nr. 6.551/2011 privind documentele şcolare şi universitare
oficiale care se întocmesc numai în limba română, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 903 din 20 decembrie 2011, literele g) şi k) se abrogă.
ART. III
Direcţia generală învăţământ universitar, Direcţia generală relaţii internaţionale
şi afaceri europene, instituţiile de învăţământ superior de stat şi particulare şi
Academia Română duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. IV
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
p. Ministrul educaţiei,
Gigel Paraschiv,
secretar de stat
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