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Nr. 63/18.12.2015 Registrul special proceduri 

 

 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ  

privind echivalarea, de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa, a 

perioadelor de studii efectuate în străinătate 

 

1. Lista RESPONSABILILOR cu elaborarea, verificarea şi 

   aprobarea EDIŢIEI sau a REVIZIEI ÎN CADRUL EDIŢIEI 

procedurii operaţionale 

 

Nr. 

crt. 

Elemente privind 

responsabilii / 

operaţiunea 

Numele şi prenumele Funcţia Data  Semnătura 

1. 2. 3. 4. 5. 

1.1. Elaborat Homeghiu Cătălina 

Ion Carmen 

Mâinea Ramona 

Mihăescu Mirela 

Inspectori 

şcolari, 

membri în 

comisia 

juudeţeană de 

echivalare 

04.12.2015  

1.2. Verificat  Istrate Gabriela Inspector şcolar 

general adjunct 

07.12.2015  

1.3. Avizat Tăbîrcă Radu Membru 

SCMI 

09.12.2015  

1.4. Aprobat Ion Sorin 

 

Inspector şcolar 

general 

11.12.2015  

 

2. Situaţia EDIŢIILOR şi a REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIŢIILOR 

procedurii operaţionale 

 

Nr. 

crt. 

Ediţia / revizia în 

cadrul ediţiei 

Componenta 

revizuită 

Modalitatea de 

revizuire 

Data de la care se aplică 

prevederile ediţiei / revizuirii 

ediţiei  

1. 2. 3. 4. 

2.1. Ediţia I - - 11.12.2015 

2.2. Revizia I.2.    

2.3 Ediţia a II-a    

 



 
 
 
 
 

 

 
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ: 
privind echivalarea perioadelor 

de studii efectuate în 
străinătate 

 

Ediţia: 1 
Nr. exemplare: 3 

Revizia: 0 
Nr. exemplare: - 

Structura de monitorizare, coordonare 
şi îndrumare metodologică 

a dezvoltării sistemului de control 
intern/managerial 

Cod: PO—SCMI-04 

Pag. 2/7 

Exemplar nr.: 3 

 

 

3. Lista PERSOANELOR la care se difuzează ediţia / revizia în cadrul ediţiei 

procedurii operaţionale 

 

Nr. 

crt. 

Scopul 

difuzării 

Ex. 

Nr. 

Compartiment Funcţia Nume şi 

prenume 

Data 

primirii 

Semn. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

3.1. aprobare 1 Conducere Inspector 

şcolar 

general 

Ion Sorin 11.12.2015  

3.2. verificare 2 Conducere Inspector 

şcolar 

general 

adjunct 

Istrate Gabriela 07.12.2015  

3.3. avizare 3 SCMI Membru  Tăbîrcă Radu 09.12.2015  

3.4. aplicare 3 Comisia de 

echivalare  

Inspectori 

şcolar 

Homeghiu 

Cătălina 

Ion Carmen 

Mâinea Ramona 

Mihăescu 

Mirela 

11.12.2015  

 

4. SCOPUL procedurii operaţionale 

 

           Procedura operaţională  

 descrie demersul de echivalare a perioadelor de studii corespunzătoare învăţământului 

general obligatoriu;  

 reglementează modul de completare şi transmitere a atestatului de echivalare a studiilor.  

 

5. DOMENIUL DE APLICARE a procedurii operaţionale 

 

 Procedura se aplică de către inspectorii şcolari desemnaţi în comisia constituită la nivelul 

ISJ Dâmboviţa, 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 Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul 

preuniversitar. 
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6. DOCUMENTAŢIA  APLICABILĂ procedurii operaţionale 

 

-  Legea educaţiei naţionale nr. 1/05.01.2011, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 18/10.01.2011, cu completările şi modificările ulterioare; 

- Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5268/2015 pentru aprobarea 

Metodologiei privind echivalarea de către inspectoratelor 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; 

-  Standardele de management şi control intern aprobate prin OSGG nr. 400/2015; 

- Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare, aprobat prin 

O.M.E.C.T.S. nr. 5530/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

-  Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspectoratului Şcolar Judeţean Dâmboviţa, 

nr.8143/29.09.2015,  aprobat de CA din data de 29.09.2015 

-  Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat 

prin OMEN nr. 5115/2014. 

 

7.DEFINIŢII  ŞI  ABREVIERI ALE TERMENILOR  

utilizaţi în procedura operaţională 

 

7.1.Definiţii  ale  termenilor utilizaţi: 

 

Nr. 

crt. 

Termenul  Definiţia şi / sau, dacă este cazul, actul care defineşte 

termenul respectiv 

1. Procedura operaţională Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor care 

trebuie urmaţi, a metodelor de lucru stabilite şi a 

regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii, cu 

privire la succesiunea elementelor din cadrul derulării 

procesului respectiv 

2. Ediţie a unei proceduri Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri 

operaţionale, aprobată şi difuzată 

3. Revizia în cadrul ediţiei Acţiunile de modificare, adăugare, actualizare, 

suprimare sau altele asemenea, după caz, a uneia sau a 

mai multor componente ale unei ediţii a procedurii 

operaţionale, acţiuni care au fost aprobate şi difuzate 

4. Echivalare Recunoaşterea valabilităţii studiilor pentru toate clasele 

promovate la unităţi de învăţământ din străinătate sau la 

organizaţiile furnizoare de educaţie, care organizează şi 

desfăşoară pe teritoriul României activităţi de 
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învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din 

altă ţară, cu clasele corespunzătoare din sistemul de 

educaţie românesc. 

 

7.2.Abrevieri ale termenilor utilizaţi 

 

Nr. 

crt. 

Abrevierea Termenul abreviat 

1. P.O. Procedura operaţională 

2. E. Elaborare 

3. V. Verificare 

4. A. Aprobare 

5. Ap. Aplicare 

6. CE Comisia de echivalare din cadrul ISJ 

7. SCMI Sistemul de control managerial intern 

8. I.Ş.G Inspector şcolar general 

9. I.Ş.G.A. Inspector şcolar general adjunct 

10. I.Ş. Inspector şcolar 

 

 

8. DESCRIEREA  procedurii operaţionale 

 

8.1.Generalităţi: 

Procedura se aplică în vederea respectării, de către membrii comisiei, a prevederilor OMECŞ 

nr. 5268/2015 privind echivalarea perioadelor de studii corespunzătoare învăţământului general 

obligatoriu din sistemul de învăţământ românesc. 

Conducerea ISJ Dâmboviţa iniţiază, aplică şi dezvoltă controale adecvate de supraveghere a 

activităţilor comisiei, în scopul realizării eficace a acestora, potrivit cerinţelor Standardului 10 

din OSGG nr. 400/2015 – Supravegherea. 

 

8.2.Documentele utilizate 

- OMECTS nr. 5268/2015; 

- ROFUIP, aprobat prin OMEN nr. 5115/2014; 

- Dosarele depuse de solicitanţi; 

- Atestatele eliberate de ISJ Dâmboviţa. 

 

8.3.Modul de lucru  

 

Nr. 

crt. 

Etapa Descrierea acţiunii 

1. Înregistrarea dosarelor Înregistrarea, de către solicitanţi (unităţi şcolare sau persoane 

fizice), a dosarelor la ISJ Dâmboviţa 
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2. Preluarea dosarelor Preluarea dosarelor de către Comisia de echivalare, de două 

ori pe lună, astfel încât termenul de soluţionare a dosarelor să 

nu depăşească 30 de zile lucrătoare de la data depunerii 

dosarului complet la ISJ Dâmboviţa 

3. Verificarea respectării 

condiţiei privind 

perioadele de studii (cf. 

Art. 1 din Metodologie) 

Comisia ISJ echivalează numai perioadele de studii 

corespunzătoare învăţământului general obligatoriu (pentru 

echivalarea claselor a XI-a şi a XII-a dosarele se transmit în 

continuare la CNRED) 

4. Verificarea respectării 

condiţiei privind 

desfăşurarea studiilor 

(cf. Art. 1 din 

Metodologie) 

Comisia ISJ echivalează perioadele de studii efectuate de 

elevi: 

-  în străinătate (în oricare stat din lume);  

- la organizaţii furnizoare de educaţie care 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. 

5. Respectarea condiţiei 

privind cetăţenia 

solicitantului 

(cf. Art. 1 din 

Metodologie) 

Comisia ISJ echivalează studii pentru elevii: 

- cetăţeni români 

- cetăţeni din statele membre UE          

- cetăţeni din statele membre Spaţiului Economic European 

(SEE: Islanda, Norvegia, Liechenstein)  

- cetăţeni ai Confederaţiei Elveţiene  

- cetăţeni care au obţinut o formă de protecţie pe teritoriul 

României (refugiaţi) şi care au viză de şedere în România. 

Pentru solicitanţii de altă cetăţenie în afara celor menţionate, 

dosarele se evaluează la CNRED. 

6. Verificarea existenţei, 

în dosar, a 

documentelor 

prevăzute la Art. 2 din 

Metodologie 

Comisia verifică existenţa, în dosar, a următoarelor 

documente: 

- cerere 

- foaie matricolă pentru clasele din România, în original (dacă 

este cazul) 

-foile matricole eliberate de o unitate de învăţământ din 

străinătate sau de organizaţiile furnizoare de educaţie, care 

organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de 

învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă 

ţară, din care să rezulte disciplinele studiate şi 

calificativele/notele obţinute – copii şi traduceri autorizate 

- document de identificare valabil al elevului (CN, CI) - copie 

7. Lipsa unor documente 

din dosar 

În cazul în care se constată că dosarul nu este complet, ISJ 

înştiinţează solicitantul, în vederea transmiterii documentelor 

care lipsesc.  

8. Evaluarea Comisia analizează foile matricole din străinătate sau de la 
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documentelor organizaţiile furnizoare de educaţie şi identifică clasele 

efectuate. 

9. Modul de echivalare Echivalarea se realizează automat, fără măsuri compensatorii, 

pentru toate clasele promovate la unităţi de învăţământ din 

străinătate sau organizaţiile furnizoare de educaţie din 

România. 

Membrii comisiei semnează borderoul realizat în cadrul 

fiecărei şedinţe de evaluare. Borderoul cuprinde: nr. de 

înregistrare sub care  fost înregistrat dosarul la ISJ, numele şi 

prenumele elevului, ţara în care a studiat/organizaţia 

furnizoare de educaţie, clasele din învăţământul românesc 

echivalate, şcoala la care este înscris ca audient (dacă este 

cazul). 

10. Eliberarea Atestatului 

de echivalare 

Pentru perioadele de studii echivalate, ISJ Dâmboviţa emite 

Atestat de echivalare, conform modelului din anexa nr. 2 la 

OMECŞ nr. 5268/2015 

Atestatul de echivalare emis de inspectoratul şcolar este 

valabil pentru înscrierea în orice unitate de învăţământ 

preunivesitar din ţară şi la încadrarea pe piaţa forţei de muncă. 

11. Înregistrarea 

Atestatului 

La nivelul ISJ Dâmboviţa, atestatele de echivalare se 

înregistrează într-un registru special, care constituie document 

oficial, căruia i se alocă număr de înregistrare şi i se 

numerotează paginile. Pe ultima pagină, conducătorul 

instituţiei semnează pentru certificarea numărului paginilor 

registrului şi i se aplică ştampila unităţii. 

Atestatele eliberate se înregistrează de la 1 la n pe an 

calendaristic. 

12. Aplicarea art. 207 din 

ROFUIP, aprobat prin 

OMEN 5115/2014 

În cazul în care, între clasa în care este înscris elevul ca 

audient, conform cererii părintelui şi ultima clasă  promovată 

în străinătate sau la organizaţiile furnizoare de educaţie există 

o perioadă (clasă/clase/semestru) neechivalată, comisia ISJ 

înştiinţează unitatea şcolară, în vederea constituirii comisiei 

pentru examinarea elevului, conform art. 207 din ROFUIP.  

13. Constituirea comisiei 

de evaluare la nivelul 

unităţii şcolare cf. art. 

2017 din ROFUIP 

Comisia de evaluare este formată din cadre didactice propuse 

de unitatea de învăţământ şi un inspector şcolar (inspectorul 

şcolar de sector) şi se constituie prin decizie a inspectorului 

şcolar general. 

Activitatea comisiei de evaluare constituite la nivelul şcolii se 

desfăşoară în conformitate cu prevederile art. 207 alin. (10), 

(11), (12). 
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9. RESPONSABILITĂŢI şi  RĂSPUNDERI în derularea  procedurii operaţionale 

 

9.1. Inspectorii şcolari membri ai comisiei de echivalare 

- aplică, în procesul de echivalare, prevederile prezentei proceduri, elaborate în conformitate cu 

OMECŞ nr. 5268/2015. 

 

9.2. Inspectorul şcolar general 

- desemnează, prin decizie, inspectorii şcolari care fac parte din comisia de echivalare; 

- completează fişele postului persoanelor nominalizate în comisia de echivalare cu atribuţia de 

evaluare a dosarelor;  

- certifică, prin semnătură, Atestatul de echivalare. 

 

 

10. ÎNREGISTRĂRI, ARHIVĂRI, ANEXE 

 

 

Procedura operaţională se înregistrează în Registrul special pentru proceduri şi se arhivează în 

conformitate cu prevederile PO privind activitatea de arhivare a documentelor. 

 

 

Anexă 

 

 

ATESTAT 

de echivalare a studiilor efectuate în străinătate şi în România 

 

      Se aprobă echivalarea studiilor efectuate în/la … … (se va menţiona denumirea legală a 

statului de provenienţă/a organizaţiei furnizoare de educaţie) de eleva/elevul … …, cu clasele 

… … din învăţământul românesc. 

 

Inspector şcolar general,                                                                Întocmit, 

………………………..                                                            ………………….                                  

            Semnătură                                                                                  Semnătură 

 


