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Către, 

Toate unitățile de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică din județul 

Brăila 

În atenția doamnei/ domnului director 

Ref: echivalarea studiilor absolvite de elevi în străinătate 

Ca urmare a adresei nr. 336_CNRED/02.10.2015/G.L., emisă de către Centrul Național 

de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educației și Cercetării 

Științifice, înregistrată la Inspectoratul Școlar Județean Brăila cu nr. 10955/02.10.2015, vă 

comunicăm următoarele: 

1. Având în vedere prevederile OMECS nr. 5268/21.09.2015, publicat în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 734/01.10.2015, echivalarea perioadelor de studii 

corespunzătoare învățământului general obligatoriu din sistemul de învățământ 

românesc, efectuate în străinătate și la organizațiile furnizoare de educație care 

organizează și desfășoară pe teritoriul României activități de învățământ corespunzătoare 

unui sistem educațional din altă țară, înscrise în Registrul special al ARACIP, de către 

cetățeni români, cetățeni din statele membre UE, Spațiul Economic European și din 

Confederația Elvețiană și de cetățeni care au obținut o formă de protecție pe teritoriul 

României, începând cu data de 1 octombrie 2015, se realizează exclusiv de către 

inspectoratele școlare județene; 

2. Dosarul pentru echivalarea perioadelor de studii va conține documentele menționate în 

Anexa 1 a prezentei adrese și va fi depus la Inspectoratul Școlar Județean Brăila sau la 

unitatea de învățământ unde elevul participă la cursuri în calitate de audient, în 

conformitate cu prevederile art. 207 din Regulamentul de organizare și funcționare a 

unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin OMEN nr. 5115/2014, care îl va 

transmite, pentru  echivalare, către Inspectoratul Școlar Județean Brăila; 

3. La cererea exprimată în scris a părinților sau tutorilor legali instituiți, înscrierea se 

poate face într-o clasă inferioară ultimei clase absolvite în străinătate sau la 

organizațiile furnizoare de educație care organizează și desfășoară pe teritoriul 

României activități de învățământ corespunzătoare unui sistem educațional din altă 

țară; 

4. Pentru evaluarea dosarului de echivalare nu se percep taxe; 

5. Atestatul de echivalare emis de Inspectoratul Școlar Județean Brăila este valabil 

pentru înscrierea în orice unitate de învățământ preuniversitar din țară și la 

încadrarea pe piața forței de muncă; 

6. Atestatul de echivalare va fi eliberat unității de învățământ (care va păstra în arhiva 

proprie o copie conformă cu originalul) sau titularului, părinților ori tutorilor legal 

instituiți; 

7. În evidențele școlare ale elevei/elevului se consemnează următoarele: ”echivalat 

clasele _______________ pe baza atestatului nr. ______________ din data 

________________” 


