
Ana Plamadeala, consultant, ME, noiembrie 2015 

1 
 

 

Notă de serviciu 

Raport anual cu privire la personalizarea actelor de studii din  

învățământul general pe anul 2014-2015 

 

Conform Ordinului Ministerului Educației nr. 261 din 28 aprilie 2015 cu privire la 

aprobarea “Instrucțiunii cu privire la personalizarea automatizată, eliberarea, evidența 

și păstrarea actelor de studii din învățământul general”, punctul 30 „În baza 

rapoartelor directorilor instituţiilor de învăţămînt general, OLSDÎ verifică 

corectitudinea raportului în baza înscrisurilor din Registrul de evidenţă şi eliberare a 

actelor de studii şi, la rîndul ei, anual, pînă la data de 1 octombrie, prezintă 

Ministerului Educaţiei raportul privind eliberarea actelor de studii instituţiilor de 

învăţămînt conform Anexei 4”, s-au colectat rapoartele din toate OLSDI.  

Perioada de colectare a fost 1 septembrie – 1 noiembrie 2015. 

Modalitatea de transmitere a fost fizică sau e-mail. 

Conform Anexei 4 s-a colectat informațiile referitor la:  

1. Numărul de acte de studii primite de la CTICE și ME în anul 2015; 

2. Numărul de acte total eliberate în anul 2015; 

3. Numărul de absolvenți în anul 2015; 

4. Numărul de duplicate a actelor de studii eliberate în anul 2014-2015 

(01.08.2014-01.08.2015); 

5. Numărul de formulare deteriorate în anul 2015. 

Seriile actelor de studii și duplicatele din instituții din învățământul general sunt: 

ACG, ASG, ASG/PEI, BAC, M, SM. 

În urma procesării tuturor rapoartelor s-au obținut rezulatele din tabelele ce 

urmează. 

Precizez aici se includ doar instituțiile subordonate OLSDI fără cele direct 

subordonate ME și includ atît acte de studii completate manual cît și personalizate. 
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Tabel 1 

Total conform Anexei 4 

Numar 

formulare 

primite in 2015 

(CTICE+ME) 

In total 

eliberate, 2015 

Eliberare 

absolventi, 2015 

Eliberare 

Duplicate 

01.08.2014-

01.08.2015 

Nr. de formulare 

deteriorate, 2015 

1 2=2.1+2.2 2.1 2.2 3 

45603 45615 44563 1052 427 

 

Analizînd Tabelul 1, observăm că numărul total de formulare de acte de studii în 

anul 2015 este de – 45603, primite atît de la CTICE cît și de la Minister (pînă la 

1.04.2015). 

Conform datelor din rapoarte putem afirma că în anul 2015 am avut - 44563 de 

absolvenți în instituțiile din învățămîntul general subordonate OLSDI. 

Perioada de evidență a eliberării duplicatelor este 1 august 2014 – 1 august 2015.  

Au fost eliberate - 1052 de duplicate de acte de studii pe diferite serii, pînă la 

1.04.2015 de la Minister și după doar de la CTICE. 

Numărul actelor deteriorate în acest an este de 427 la fel pe diferite serii de acte 

de studii. 

Dacă facem diferența dintre numărul total de acte de studii eliberate în anul 2015 

(45615) și numărul de formulare primite în 2015 (45603) diferența va fi de 12 acte de 

studii, aceasta se explică prin faptul că OLSDI dețineau formulare nepersonalizate din 

anii precedenți, pe care le-au putut elibera pînă la 1 august 2015, prevăzut în ordinul 

776 din 28 iulie 2015. 

Tabel 2 

Total pe Serii de acte de studii, 2015 

Tip act de studii  primite 2015 duplicate deteriorate absolvenți, 2015 

Diplome BAC 13341 83 22 13182 

Atestate ACG 342 361 19 0 

Certificate ASG 31290 604 375 30770 

Certificate ASG/PEI 454 1 10 450 

Certificate M 105 3 0 98 

Adeverinte SM 71 0 1 63 

 
45603 1052 427 44563 
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Diagrama 1.  Acte de studii primite de la CTCIE și Ministerul Educației în anul 2015 

Analizînd tabelul 2 și diagrama 1, observăm totalurile actelor de studii pe serii, cum ar 

fi: 

1. Seria ASG – Certificat de studii gimnaziale: 

 Au fost primite de la CTICE și ME - 31290 de acte de seria ASG din totalul 

45603; 

 Pentru absolvenții de gimnaziu au fost eliberate - 30770 acte de studii din 

44563; 

 Au obținut 604 persoane duplicate de certificate de gimnaziu (deteriorate sau 

pierdute) din totalul de 1052; 

 Au fost declarate deteriorate 375 acte de studii cu seria ASG (cauze: greșit 

introdus date în BD a CTICE, deteriorat fizic) din 427. 
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2. Seria ASG/PEI – Certificat de studii gimnaziale/plan educațional individualizat: 

 Au fost primite de la CTICE și ME - 454 din totalul 45603; 

 Pentru absolvenții de gimnaziu cu program educațional individualizat au fost 

eliberate 450 acte de studii din 44563; 

 A obținut 1 persoană duplicat de certificat cu seria ASG/PEI (deteriorat sau 

pierdute) din totalul de 1052; 

 Au fost declarate deteriorate 10 acte de studii cu seria ASG/PEI (cauze: greșit 

introdus date în BD a CTICE, deteriorat fizic) din 427. 

 

3. Seria BAC – Diplomă de Bacalaureat: 

 Au fost primite de la CTICE - 13341 din totalul 45603; 

 Pentru absolvenții de liceu au fost eliberate 13182 acte de studii din 44563; 

 Au obținut 83 persoane duplicat de Diploma cu seria AB (deteriorat sau 

pierdute) din totalul de 1052; 

 Au fost declarate deteriorate 22 acte de studii cu seria AB (cauze: greșit 

introdus date în BD a CTICE, deteriorat fizic) din 427. 
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4. Seria ACG – Atestat de studii medii de cultură generală: 

 Au fost primite de la CTICE și ME - 342 din totalul 45603; 

 Nu sunt absolvenți, au fost eliberate 0 acte de studii din 44563; 

 Au obținut 361 persoane duplicat de Atestat seria ACG (deteriorat sau pierdute) 

din totalul de 1052; 

 Au fost declarate deteriorate 19 acte de studii cu seria ACG (cauze: deteriorat 

fizic, greșite date personale, inexistența datelor, semnăturilor, ștampilei) din 

427. 

 

5. Seria M – Certificat: 

 Au fost primite de la CTICE și ME - 105 din totalul 45603; 
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 Pentru absolvenți au fost eliberate 98 acte de studii din 44563; 

 Au obținut 3 persoane duplicat de Certificat seria M (deteriorat sau pierdute) 

din totalul de 1052; 

 Au fost declarate deteriorate 0 acte de studii cu seria M din 427. 

 

6. Seria SM – Adeverință: 

 Au fost primite de la CTICE și ME - 71 din totalul 45603; 

 Pentru absolvenți au fost eliberate 63 acte de studii din 44563; 

 Nu a fost eliberat nici un duplicat cu seria SM, din totalul de 1052; 

 A fost declarat deteriorat 1 act de studii cu seria SM (cauze: deteriorat fizic, 

greșite date personale, inexistența datelor, semnăturilor, ștampilei) din 427. 
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