
     ORDIN   Nr. 3579 din 21 martie 2012 
privind modificarea Normelor metodologice pentru vizarea actelor de studii şi a 
anexelor la actele de studii emise de instituţiile de învăţământ superior din 
România, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi 
sportului nr. 5.436/2011 
EMITENT:      MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI 
SPORTULUI 
PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 232 din  6 aprilie 2012 
 
    În conformitate cu prevederile art. 216 alin. (2) lit. f) din Legea educaţiei 
naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 
    în baza Hotărârii Guvernului nr. 49/1999 privind înfiinţarea Centrului Naţional 
de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor şi a Ordinului ministrului educaţiei, 
cercetării şi tineretului nr. 4.022/2008 privind organizarea şi funcţionarea Centrului 
Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor*), cu modificările ulterioare, 
    în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
------------ 
    *) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 4.022/2008 nu a fost 
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
    ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin. 
 
    ART. I 
    Normele metodologice pentru vizarea actelor de studii şi a anexelor la actele de 
studii emise de instituţiile de învăţământ superior din România, aprobate prin 
Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.436/2011, 
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 702 din 5 octombrie 2011, 
se modifică după urmează: 
    1. La articolul 3, alineatul (1) va avea următorul cuprins: 
    "ART. 3 
    (1) În vederea vizării actelor de studii universitare şi postuniversitare, solicitanţii 
depun dosarele la sediul oricărei instituţii de învăţământ superior de stat sau la 
registratura Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din 
cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului." 
    2. Articolul 4 se abrogă. 
    ART. II 



    Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor şi instituţiile de 
învăţământ superior de stat din România vor duce la îndeplinire prevederile 
prezentului ordin. 
    ART. III 
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
          Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, 
                            Cătălin Ovidiu Baba 
 
    Bucureşti, 21 martie 2012. 
    Nr. 3.579. 
 
                              --------------- 
 


