
A N U N Ț
privind echivalarea de către Inspectoratul Școlar
Județean Arad a perioadelor de studii efectuate în

străinătate

În conformitate cu noul Ordin al Ministerului Educației și Cercetării nr.
5447/31.08.2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.

827/9.09.2020, referitor la Regulamentul - cadru de organizare și funcționare a

unităților de învățământ preuniversitar, articolul 125, echivalarea perioadelor de

studii efectuate în străinătate se realizează după următorii pași.

1. Părintele sau reprezentantul legal se adresează unității de învățământ în
vederea înscrierii elevului, cu statut de audient, până la finalizarea procedurii de
echivalare.

2. Părintele sau reprezentantul legal al elevului depune la unitatea de învățământ
dosarul de echivalare ce conține documentele:
- cerere
- foaie matricolă pentru clasele din România (dacă este cazul) - în original

- foi matricole eliberate de unitățile de învățământ frecventate în străinătate

(conținând disciplinele studiate și calificativele sau notele obținute ) - copii și
traduceri autentificate, mai puțin în cazul documentelor redactate în limbile:
engleză, franceză, italiană, spaniolă
- document de identitate valabil al elevului - în copie

(vezi Ordinul M.E.C.Ș. nr. 5268/2015 și Ordinul M.E.N. nr. 3217/2018)



3. Directorul unității de învățământ stabilește, prin decizie, nivelul clasei în care

elevul va fi înscris, în urma hotărârii consiliului de administrație și în baza

raportului întocmit de comisia care a evaluat situația elevului (ținând cont de

vârstă, nivelul dezvoltării psihocomportamentale, recomandarea părinților,
rezultatul unei evalăpri orale sumare și de perspectivele de evoluție școlară).

4. Unitatea de învățământ transmite dosarul de echivalare al elevului la

inspectoratul școlar, în termen de 5 zile de la înscrierea elevului ca audient.

5. Inspectoratul școlar realizează echivalarea și emite documentul de echivalare,

sau transmite dosarul spre soluționare la Ministerul Educației și Cercetării.

6. În termen de 15 zile de la primirea documentului de echivalare, emis de

inspectoratul școlar sau de minister, elevul audient va fi înscris în catalogul clasei.

7. În situația în care între ultima clasă echivalată și clasa în care elevul este înscris
există una sau mai mute clase neechivalate, unitatea de învățământ solicită
inspectoratului aprobare pentru examinarea elevului la materiile fiecărui an
neechivalat.

8. Elevii, indiferent de statut sau cetățenie, care solicită înscrierea în

învățământul românesc fără să poată prezenta documente ce atestă studiile

efectuate, vor fi examinați, conform procedurii de mai sus.

Inspector școlar general adjunct,

Nicolae Pellegrini


