
 

ANUNŢ ! 

 

în perioada  

  12 august -  26 august  

2019  
NU SE ELIBEREAZĂ DIPLOME 

 

BIROUL DIPLOME ESTE ÎNCHIS 

 

(CONCEDIU DE ODIHNĂ) 



 

 

Începând cu data de 27 august 2019 programul pentru 

eliberări diplome va fi următorul: 

 

Marţi: 10
00

- 16
00

 

     Joi: 10
00

- 16
00

  

 
ATENŢIE! 

Pentru informaţii vă rugăm să ne apelaţi numai în zilele de 

luni, miercuri şi vineri la următoarele numere de telefon: 

021/330.79.00 int. 134 sau 021/330.79.11 int. 134 

 

 



 

Eliberarea diplomelor se face pe baza buletinului de 

identitate (cartea de identitate) sau a paşaportului titularului 

sau a altei persoane care are procură notarială în original  

(însoţită de o copie după buletinul de identitate al titularului 

diplomei)  

 

 

ATENŢIE! 

Persoanele împuternicite cu mai mult de 3 procuri 

notariale pentru eliberarea de diplome, trebuie să anunţe cu 

minim 3 zile înainte Biroul de Eliberări – pentru verificări şi 

procesări date. 

 

 

 



 

Absolvenţii care au susţinut şi promovat examenul de licenţă 

/disertaţie înainte de 1 octombrie 2009 vor achita la eliberarea 

actelor de studii o taxă de arhivare în cuantum de 80 lei. 

 
 

- Taxă eliberare duplicat diplomă licenţă/master sau supliment la 

diplomă/foaie matricolă: 200 LEI. 

 

 

- Taxă eliberare adeverinţă autenticitate acte de studii: 100 LEI. 
 

 

 

 



 

 

Eliberarea duplicatului 

unui act de studii 
 

În cazul pierderii, distrugerii complete sau deteriorării parţiale a unui act de studii, se poate elibera 

un duplicat al acestuia dacă în arhiva UCDC se găsesc matca (cotorul) actului respectiv şi/sau alte 

documente legale din care rezultă situaţia studiilor titularului, prin reconstituirea situaţiei şcolare de 

către instituţie.  

Pentru eliberarea duplicatului unui act de studii, titularul adresează, în scris, 

Rectorului UCDC o cerere, însoţită de următoarele documente: declaraţie scrisă a 

titularului actului, autentificată la notariat, în care sunt cuprinse toate elementele necesare 

pentru identificare şi împrejurările în care actul a fost pierdut, distrus complet sau 

deteriorat parţial; copie legalizată a certificatului de naştere; două fotografii - realizate 

recent, pe hartie fotografică, color, format 3 x 4 cm - ale titularului actului; dovada publicarii 

în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a pierderii actului de studii respectiv - în cazul unui act 



de studii pierdut sau actului de studii în cauză - dacă acesta este deteriorat parţial; dovada plăţii taxei 

pentru eliberarea duplicatului.  

Depunerea la Biroul acte de studii al UCDC a documentelor respective se poate efectua 

de către titularul actului de studii în cauză sau de împuternicitul acestuia.  

Pentru publicarea pierderii unui act de studii, titularul acestuia se adresează Regiei Autonome 

"Monitorului Oficial", anunţul urmând să cuprindă următoarele date: denumirea actului de studii 

original; numele, iniţiala/iniţialele prenumelui/prenumelor tatălui (mamei), prenumele titularului; anul 

finalizării studiilor în cauză; seria şi numărul actului respectiv, numărul şi data la care a fost înregistrat 

în registrul de evidenţă a eliberarii actelor de studii; denumirea instituţiei emitente.  

Titularul duplicatului unui act de studii îşi poate ridica duplicatul respectiv în termen de o 

lună de la aprobarea cererii. 

 

 


