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NOTAP.J-/12.03.2015 

MINISTERUL EDUCATlEI ~! 
CERCETARH STIINTIFICE 

A ~ ~ 

ECHIVALAREA STUDIILOR EFECTUATE IN STRAINATATE 

Prin prezenta, va transmitem ca elevii care au urmat cursurile intr-o unitate de inva(amil.nt din 
alta tara pot dobil.ndi calitatea de elev in Romil.nia numai dupa echivalarea, de catre Ministerul Educa(iei ~i 
Cercetarii $tiin(ifice, a studiilor urmate in strainatate ~i, dupa caz, dupa sustinerea examenelor de 
diferen(a stabilite in cadrul procedurii de echivalare (a se vedea Ordinul 5115/15.12.2014 privind 
aprobarea Regulamentului de organizare si func(ionare a unita(ilor de inva(amil.nt preuniversitar, art. 207). 

Elevii mentionati mai sus vor fi inscri~i ca audien(i pil.na la finalizarea procedurii de echivalare, 
indiferent de momentul in care parin(ii, tutorii sau sus(inatorii legali ai acestora solicita ~colarizarea. 
Activitatea elevilor audienti va fi inregistrata in cataloage provizorii, toate men(iunile privind evaluarile ~i 
frecven(a urmand a fi trecute in cataloagele claselor dupa incheierea recunoa~terii ~i a echivalarii studiilor 
parcurse in strainatate ~i dupa promovarea eventualelor examene de diferen(a. 

Alegerea nivelului clasei in care va fi inscris elevul ca audient se face de catre o comisie formata 
din cadre didactice care predau la nivelul de studiu pentru care se solicita inscrierea, stabilita la nivelul 
unita\ii de inva(amil.nt, din care fac parte directorul/directorul adjunct ~i un psiholog/ consilier ~colar. 

Evaluarea situa(iei elevului ~i decizia mentionata comisiei vor tine cont de: varsta ~i nivelul 
dezvoltarii psiho-comportamentale a elevului, de nivelul constatat in urma unei evaluari orale sumare, de 
perspectivele de evolu(ie ~colara. In cazul in care parin(ii, tutorii sau sus(inatorii legali nu sunt de acord cu 
recomandarea comisiei privind nivelul clasei in care va fi inscris elevul audient, elevul va fi inscris la 
clasa pentru care opteaza parin(ii, pe raspunderea acestora, asumata prin semnatura. 

Dosarul de echivalare va fi depus de catre parin(ii, tutorii sau sus(inatorii legali ai elevului la 
unitatea de inva(amil.nt la care este inscris elevul ca audient. Unitatea de inva\amil.nt transmite dosarul, cu 
adresa de inaintare, catre inspectoratul ~colar, in termen de eel mult cinci zile de la inscrierea elevului 
ca audient. 
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Dosarul este retransmis, in maximum cinci zile, de catre inspectoratul ~colar, catre 
compartimentul de specialitate din Ministerul Educatiei ~i Cercetarii $tiintifice. 

in cazul in care parin\ii, tutorii sau sus(inatorii legali nu au depus dosarul in termen de 30 de zile 
de la inscrierea elevului ca audient, acesta va fi inscris in clasa urmatoare ultimei clase absolvite in 
Romania sau in clasa stabilita de comisia constituita la nivelul unita(ii de inva(amil.nt. 

Drept urmare, va comunicam lista cu actele necesare in vederea intocmirii dosarului peutru 
echivalarea studiillor efectuate in strainatate de catre elevii din invatamantul preuniversitar: 

o cerere adresata domnului ministru al Educa(iei ~i Cercetarii $tiin(ifice prin care se solicita 
echivalarea studiilor - cerere tip (anexata); 

o cerere aprobata de directorul ~colii sau al liceului la care se solicita inscrierea-in origiuaft; 
o situa(ia ~colara anterioara plecarii in strainatate (acolo umde este cazul) - iu original; 
o certificat al examenului de Capacitate sau Testul national de cuno~tin(e (acoRo uncle este cazuil) -

copie xerox; 
c situatia ~colara din strainatate, pe m1i ~colari si cRase promovate, din care sa rezulte disciplinele 

studiate si calificativele ob(inute - copii xerox dupa original si traduceri legaUizate in origiuafi, 
fo Uimbm romallla (pentrn actele de stmlii redactate In limba engleza, franceza, italiana ~i spaniolii 
nu se mai soHcit3 t:raducere leg2Ilizata); 



o copie xerox pa$aport - paginile l, 2, 3, 4, 5; 
• copie act de identitate - BI, CI ~i certificat de na~tere. 

in termen de maximum 15 zile de la primirea avizului favorabil al Ministerului Educa\iei 9i 
Cercetarii ~tiin\ifice privind recunoa9terea 9i echivalarea studiilor, elevul audient este inscris in catalogul 
clasei $i i se transfera din catalogul provizoriu toate men\iunile cu privire la activitatea desfa$urata - note, 
absen\e, etc. 

in situa\ia in care studiile facute in strainatate nu au fost echivalate sau au fost echivalate par\ial, 
iar intre ultima clasa echivalata $i clasa in care este inscris elevul ca audient exista una sau mai multe 
clase ce nu au fost parcurse/promovate/echivalate, comisia prevazuta la alin. (4) din ,,Regulamentul de 
organizare si func\ionare a unita\ilor de inva\am:int preuniversitar" solicita inspectoratului $Colar, in scris, 
in termen de maximum 30 de zile, examinarea elevului in vederea incheierii situa\iei $COlare pentru anii 
neechivala\i sau care nu au fost parcuqi ori promova\i. 

Comisia va func(iona in unitatea de inva\amant in care urmeaza sa fie inscris elevul. Dupa 
promovarea tuturor examenelor, elevul este inscris in clasa urmatoare ultimei clase promovate, fie prin 
recunoa9tere 9i echivalare, fie prin promovarea examenelor prevazute la alin. (10) din ,,Regulamentul de 
organizare si func(ionare a unita!ilor de inva\am:int preuniversitar". 

Modul de des1a9urare 9i rezultatele evaluarii vor fi trecute intr-un proces-verbal care se pastreaza 
in unitatea de inva\amiint in care elevul urmeaza sa frecventeze cursurile. Aceasta procedura se aplica 9i 
in cazul persoanelor care revin in \ara f'ara documente de studiu. Elevul este examinat in vederea 
completarii foii matricole cu notele aferente fiecarei discipline, din fiecare an de studiu neechivalat, in 
ordine inversa, incepand cu ultimul an de studiu. 

Daca elevul nu promoveaza examenele la trei sau mai multe discipline/module, acesta este 
evaluat, dupa caz, pentru o clasa inferioara. Daca elevul nu promoveaza examenul de diferen\a la eel mult 
doua discipline, acesta este examinat pentru clasele inferioare, apoi sunt afi9ate rezultatele evaluarii. 

Daca parintele, tutorele sau sus\inatorul legal al elevului minor sau elevul major solicita 
reexaminarea in termen de 24 de ore de la afi9area rezultatelor primei exarninari, se aproba reexaminarea. 
in cazul in care nu promoveaza nici in urma reexaminarii, elevul este inscris in prima clasa inferioara 
pentru care a promovat examenele la toate disciplinele. 

Copiilor lucratorilor migran\i Ii se aplica prevederile legale in vigoare privind accesul la 
inva\am:intul obligatoriu din Romania. 

Elevilor straini care doresc sa urmeze studiile in invaiamantul romiinesc Ii se aplica prevederile 
elaborate de Ministerul Educa!iei 9i Cercetarii ~tiin\ifice, privind 9colarizarea elevilor straini in 
inva\amantul preuniversitar din Romania. 

Conform prevederilor art. (208) din ,,Regulamentul de organizare si funqionare a unita\ilor de 
invaiamiint preuniversitar", elevilor dintr-o unitate de inva\am:int de stat, particulara sau confesionala din 
Romania, care urmeaza sa continue studiile in alte \ari pentru o perioada determinata de timp, Ii se rezerva 
locul in unitatea de inva\amant de unde pleaca, la solicitarea scrisa a parintelui, iutorelui sau 
sus\inatorului legal. 

incheierea situa!iei 9colare a acestei categorii de elevi, declara!i amiina\i, se face dupa revenirea 
in \ara, daca revenirea are loc piina la inceperea cursurilor noului an 9colar. 

in cazul in care revenirea elevilor pleca\i in strainatate pe parcursul unui an 9colar are loc dupa 
inceperea cursurilor noului an 9colar, se aplica procedura referitoare la recunoa9tere 9i echivalare 9i, dupa 
caz, cea prevazuta la articolele precedente, daca nu Ii se poate echivala anul 9colar parcurs in strainatate. 
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CENTRUL NAȚIONAL DE 

RECUNOAȘTERE ȘI ECHIVALARE  

A DIPLOMELOR 

 

Nr.                           

 

 

Domnului Mihai Sorin Cîmpeanu 

Ministrul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice 
 

 

Stimate domnule ministru, 

Subsemnatul / subsemnata ................................................................... 

cu domiciliul / adresa de corespondenţă ................................................... 

judeţul ............................. oraș / localitate ......................................... 

str. .......................................... bl. ........  sc. ........ et. ........ ap. ........  

nr. tel. ..................................... e-mail ............................................,  

mama/tatăl copilului .......................................................................... 

vă rog să-mi aprobaţi cererea pentru echivalarea studiilor pe care fiul meu / fiica 

mea le-a efectuat în ................................ clasa (clasele) ........................ 

şi înscrierea în clasa ................. în anul şcolar 201... – 201..., la Şcoala nr. ... / 

Liceul / Colegiul ................................ din ........................... sector .... . 

Vă mulţumesc, 

 

Semnătura ............................... 

Data ....................................... 
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