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ORDIN nr. 3.217 din 16 februarie 2018
privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului 
educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.268/2015 pentru aprobarea 
Metodologiei privind echivalarea  de către inspectoratele şcolare judeţene 
şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti  a 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, înscrise în
Registrul special al Agenţiei Române  de Asigurare a Calităţii în 
Învăţământul Preuniversitar şi pentru aprobarea modelului atestatului  de 
echivalare a studiilor efectuate în străinătate şi în România
EMITENT:     MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 1 martie 2018
Data intrarii in vigoare : 1 martie 2018

    Luând în considerare dispoziţiile Ordinului ministrului educaţiei, 
cercetării şi tineretului nr. 4.022/2008*) privind aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului Naţional de 
Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor şi a Metodologiei de recunoaştere 
şi echivalare a diplomelor, certificatelor şi titlurilor ştiinţifice, cu 
modificările şi completările ulterioare,
──────────
    *) Ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 
4.022/2008 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
──────────
    având în vedere prevederile Ordinului ministrului educaţiei şi 
cercetării ştiinţifice nr. 3.800/2015 privind aprobarea Procedurilor de 
înscriere a organizaţiilor furnizoare de educaţie, care organizează şi 
desfăşoară, pe teritoriul României, activităţi de învăţământ 
corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, în Registrul 
special al organizaţiilor furnizoare de educaţie care organizează şi 
desfăşoară, pe teritoriul României, activităţi de învăţământ 
corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară şi de recunoaştere a 
studiilor efectuate de elevii şcolarizaţi în cadrul acestor unităţi de 
învăţământ,
    în baza prevederilor Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi 
cercetării ştiinţifice nr. 5.079/2016 privind aprobarea Regulamentului-
cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 94 alin. (2) lit. q) din Legea educaţiei 
naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale 
Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare,
    ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.
    ART. I
    Anexa nr. 1 din Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării 
ştiinţifice nr. 5.268/2015 pentru aprobarea Metodologiei privind 
echivalarea de către inspectoratele şcolare judeţene şi Inspectoratul 
Şcolar al Municipiului Bucureşti a 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, înscrise în
Registrul special al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în 
Învăţământul Preuniversitar şi pentru aprobarea modelului atestatului de 
echivalare a studiilor efectuate în străinătate şi în România, publicat în 
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Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 734 din 1 octombrie 2015, se 
modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    (1)  Prezenta metodologie se aplică de către inspectoratele şcolare 
judeţene şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti pentru 
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, înscrise în Registrul special al ARACIP, de 
cetăţeni români, cetăţeni din statele membre ale Uniunii Europene,
Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană şi de cetăţeni 
care solicită sau beneficiază de o formă de protecţie internaţională.
    (2)  Perioadele de studii pentru care se aplică prevederile prezentei 
metodologii sunt cele corespunzătoare învăţământului general obligatoriu, 
ciclului superior al liceului, perioadelor de studii de nivel profesional 
şi postliceal nefinalizate cu diplomă."

    2. La articolul 2, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) documente şcolare din care să rezulte nivelul, durata şi 
promovarea clasei/claselor pentru care se solicită echivalarea;"

    3. La articolul 2, după litera d) se introduce o nouă literă, litera 
e), cu următorul cuprins:
    "e) alte documente, dacă este cazul (adeverinţă emisă de autoritatea 
competentă din ţara de origine care să confirme autenticitatea 
documentelor de studii)."

    4. La articolul 3 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea 
următorul cuprins:
    "b) la unitatea de învăţământ la care elevul participă la cursuri în 
calitate de audient, în conformitate cu prevederile art. 136 din 
Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi 
cercetării ştiinţifice nr. 5.079/2016, cu modificările şi completările 
ulterioare."

    5. La articolul 3, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul 
cuprins:
    "(4)  Echivalarea se realizează la nivelul clasei absolvite sau în 
curs de absolvire"

    6. La articolul 3, alineatul (5) se abrogă.
    7. La articolul 5, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul 
cuprins:
    "(3)  În evidenţele şcolare ale elevei/elevului se consemnează
următoarele: «echivalat clasele ….. (Se menţionează clasele promovate în 
străinătate.) pe baza Atestatului nr. …. (Se menţionează numărul 
atestatului emis de inspectoratul şcolar judeţean/Inspectoratul Şcolar al 
Municipiului Bucureşti.) din data…. (Se menţionează data emiterii 
atestatului.)."

    ART. II
    La intrarea în vigoare a prezentului ordin, orice prevedere contrară 
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se abrogă.

    ART. III
     Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, Direcţia 
generală educaţie timpurie, învăţământ primar şi gimnazial, Direcţia 
generală învăţământ secundar superior şi educaţie permanentă, Direcţia 
generală juridic, Direcţia generală economică, inspectoratele şcolare 
judeţene, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, instituţiile de 
învăţământ preuniversitar şi organizaţiile furnizoare de educaţie, care 
organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ 
corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, duc la îndeplinire 
prevederile prezentului ordin.

    ART. IV
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                    Ministrul educaţiei naţionale,
                    Valentin Popa

    Bucureşti, 16 februarie 2018.
    Nr. 3.217.
    ----
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