
 
 

 

CERERE 
Domnului inspector școlar general, 

 
 

 
Subsemnatul/subsemnata……………………………..……………..cu   domiciliul/adresa 

de corespondență în județul………            …..oraș/localitate…………...………………………str 

………………………………..…..bl……….sc…..et…….ap……,  nr  telefon………………….. 

e-mail………………………..……., mama/tata copilului………….……………………..…….vă 

rog să-mi aprobați cererea pentru echivalarea studiilor, clasa/clasele………….………..pe care fiul 

meu/fiica mea………………………………………..le-a efectuat în …………….………….. și 

înscrierea în clasa ………*filiera/domeniu/specializare…………………..……………….(*se 

completează după caz, pentru perioadele de studii din învățământul profesional, liceal – filierele 

tehnologic și vocațional, învățământ postliceal) în anul școlar 2021-2022, la Școala 

Gimnazială/Liceul/Colegiu……………………………………….………….. 
 

 

- Declar  pe  propria  răspundere,  cunoscând  prevederile  art.326  din  Codul  Penal,  că  informaţiile 
prezentate în această cerere, precum şi documentele incluse în dosar sunt reale şi autentice. 

- Am fost informat(ă) cu privire la prevederile Regulamentului 679/26 aprilie 2016 privind protecția 
persoanelor  fizice  în  ceea ce  privește  prelucrarea  datelor  cu caracter  personal  și  privind libera 
circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția 
datelor) adoptat de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene. 

-      Am fost informat(ă) că beneficiez de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor mele și dreptul de 
a nu fi supus unei decizii individuale. 

- Am fost informat(ă) că prelucrarea datelor mele cu caracter personal este necesară în vederea 
obligațiilor legale ce îi revin operatorului, respectiv Inspectoratului Școlar Județean Arad, pentru 
echivalarea perioadelor de studii efectuate în străinătate. 

 

 

Anexez la dosar următoarele documente: 

1.   Foaie matricolă pentru clasele din România (dacă este cazul) – în original; 

2.   Documente şcolare din care să rezulte nivelul, durata şi promovarea clasei/claselor pentru 

care se solicită echivalarea - copii şi traduceri autorizate; 

3.   Cererea aprobată de unitatea de învățământ în care este înscris elevul ; 

4.   Decizia unității de învățământ privind nivelul clasei în care elevul va fi înscris. 

5.   Alte documente, dacă este cazul (adeverinţă emisă de autoritatea competentă din ţara de 

origine care să confirme autenticitatea documentelor de studii) - copii legalizate; 

6.   Document   de   identificare   valabil   al   elevului   (carte   de   identitate/certificat   de 

naștere/pașaport/permis de ședere) - copie simplă; 

7.   Document de identificare valabil al părintelui/tutorelui legal instituit și împuternicitului 

(după caz) care a depus dosarul (carte de identitate/certificat de naștere/pașaport/permis de 

ședere) - copie simplă; 
 

 

Vă mulţumesc, 

Semnătura (mamă) ……………… 

Semnătură (tată) ...................... 

Data …………………….. 
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