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ANUNŢ IMPORTANT

În atenţia unităţilor de învăţământ şi a părinţilor/elevilor interesaţi

În conformitate cu Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5268/21.09.2015, publicat în
Monitorul Oficial al României nr. 734/1.10.2015, s-a modificat metodologia privind echivalarea
perioadelor de studii efectuate în străinătate (şi la organizaţiile furnizoare de educaţie, care organizează şi
desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă
ţară)

Cei interesaţi să-şi echivaleze perioadele de studii efectuate în străinătate vor depune la
 unitatea de învăţământ la care elevul participă la cursuri în calitate de audient, SAU
 la ISJ Arad

un dosar cuprinzând:
1) cerere (cerere de mână sau cerere tipizată, disponibilă la ISJ Arad sau pe site-ul ISJ Arad, la titlul
„Recunoaştere/echivalări diplome”)

2) foaie matricolă pentru clasele absolvite în România (după caz) – în original
3) foile matricole eliberate de unitatea de învăţământ din străinătate, pentru fiecare an absolvit, din care

să rezulte disciplinele studiate şi calificativele sau notele obţinute – copii şi traduceri autorizate
4) document de identificare valabil al elevului (certificat de naştere sau carte de identitate) – copie

Evaluarea dosarelor şi echivalarea perioadelor de studii se realizează de către o comisie a inspectoratului
şcolar, în termen de 30 de zile de la depunerea dosarului complet.

În urma echivalării se va elibera un Atestat de echivalare, în conformitate cu anexa 2 la ordinul nr.
5268/2015. Atestatele de echivalare, în original, vor fi trimise unităţilor de învăţământ în care sunt şcolarizaţi
elevii în cauză. Unitatea de învăţământ va păstra în arhivă o copie a atestatului „conform cu originalul” – în
conformitate cu Art. 5 alin (2) al OMECŞ 5268/2015.

Dosarele aduse la ISJ Arad vor fi verificate înainte de a se înregistra la secretariat, de către unul din
următorii inspectori şcolari:
Prof. Carmen Cuzmanov – camera 6, tel. 0725110912
Prof. Anca Lupei - camera 6, tel. 0725110918
Prof. Andrada Marcu - camera 12, tel. 0725110914
Prof. Viorel Binchiciu - camera 15, tel. 0725110900
după următorul program:

luni – joi, între orele 11 – 16
vineri, între orele 10 – 14

Inspector general, Inspector general adjunct,
Prof. Claudius Mladin Prof. Nicolae Pellegrini


