
Ministcrul Educatiei, Cultiirii 
?i CercetSrii al Republicii Moldova
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Pentru aprobarea Instructiunii cu privire la procesul de recunoastere 
si echivalare a perioadelor de studii efectuate in strainatate 
pentru continuarea studiilor in invafamantul primar si gimnazial

In conformitate cu prevederile art. 39 §i 151 din Codul educatiei nr. 152 din
17.07.2014, in temeiul pet.8 subpet. 12), pet. 9, subpet. 11) al Regulamentului cu privire 
la organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Culturii si Cercetarii, aprobaivprin 
Hotararea Guvernului nr. 691 din 30 august 2017, Ministrul emite urmStorul

1. Se apfobS. Instructiunea cu privire la recunoa§terea si echivalarea perioadelor de studii 
efectuate in strain&tate, prevazuta in anexa la prezentul ordin.

2. Organele locale de specialitate in domeniul invat^mantului:

a) vor indeplini prevederile prezentului ordin in procesul de recunoastere si 
echivalare a perioadelor de studii efectuate in strfiinatate. pentru continuarea 
studiilor in inva^mantul primar §i gimnazial din Republica Moldova;

b) vor asigura mediatizarea prevederilor prezentului ordin.

3. D irect a Cadrul national al calificSrolor (dna Tatiana Gherstega):
a) va monitoriza organ izarea §i desfasurarea procesul de recunoastere si echivalare 

a perioadelor de studii efectuate in strainatate de catre organele locale de 
specialitate in domeniul invatamantului, in conformitate cu prevederile 
prezentului Ordin si a legislatiei in vigoare;

b) va asigura publicarea prezentului ordin pe pagina web a Ministerului Educatiei. 
Culturii §i Cercetdrii.

4, Controlul asupra executarii prezentului ordin se atribuie dlui Igor Sarov, Secretar 
general de stat.
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Aprobata prin Ordinul 
Ministrului Educatiei, Culturii si Cercetarii 

Nr. 472 din 30 noiembrie 2017

Instructiune cu privire la recunoasterea 
si echivalarea perioadelor de studii efectuate in strainatate 

pentru continuarea studiilor in invatamantul primar §i gimnazial

1. Prezenta Instructiune se aplica de catre organele locale de specialitate in domeniul 
invatamantului (in continuare OLSDI) in scopul recunoasterii si echivalarii perioadelor de studii 
corespunzatoare invatamantului primar si gimnazial din sistemul de invatamant national, efectuate in 
strainatate, de persoanele care nu detin acte finale de studii (certificat/ atestat/ diploma) si solicita 
continuarea studiilor in institutiile de invatamant din Republica Moldova.

2. In vederea realizarii procedurii de recunoastere ?i echivalare a perioadelor de studii efectuate 
in strainatate se depune la OLSDI Dosarul cu urmatoarele acte:

1) cerere tipizata, conform modelului din Anexa nr.l la prezenta Instructiune;
2) foaia matricola/ certificatul despre reu§ita (situape §colara), original §i in copie xerox, 

precum si traducerea actului respectiv, legalizat la notar, in limba de stat sau o limba de 
circulate internaponala (engleza/ franceza);

3) situapa scolara anterioara plecarii in strainatate, daca este cazul;
4) acceptul directorului institupei de invatamant la care se solicita inscrierea;
5) documente personale de identitate, in copie xerox §i traducere legalizata, daca este cazul;
6) procura notariala, daca este cazul.

3. Dosarul cu actele prevazute in pct.2 se depune:
1) la organul local de specialitate in domeniul invatamantului;
2) la institupa de invatamant in care persoana solicita continuarea studiilor si care il prezinta 

OLSDI pentru recunoastere si echivalare.

4. Echivalarea notelor se realizeaza prin transferul notelor din scara de notare din tara emitenta a 
actului in scara de notare aplicata in Republica Moldova, conform Grilei de echivalare prevazute in 
Anexa nr. 2 la prezenta Instructiune.

5. La cererea exprimata in scris a parintilor sau a tutorilor legali instituiti, inscrierea se poate 
face intr-o clasa inferioara ultimei clase absolvite in strainatate.

6. La necesitate, OLSDI creeaza o comisie formats din 3-5 persoane, competente in domeniu, 
care examineaza dosarele cu un grad sporit de dificultate.

7. Termenul de examinare a Dosarului depus pentru recunoasterea §i echivalarea perioadelor de 
studii efectuate in strainatate este de 30 de zile lucratoare de la data depunerii la OLSDI.

8. Certificatul de recunoastere si echivalare emis de OLSDI este elaborat conform modelului 
prevazut in Anexa nr. 3 la prezenta Instrucpune.

9. Certificatul de recunoastere si echivalare este eliberat institupei de invatamant respective sau 
persoanei care a depus nemijlocit Dosarul.



10. Pentru realizarea procedurii de recunoa§tere si echivalare a perioadelor de studii efectuate in 
strainatate si eliberarea certificatului respectiv nu se percep taxe.

11. OLSDi prezenta, Ministerului Educatiei, Culturii si Cercetarii si Centrului de Tehnologii 
Informationale si Comunicationale in Educatie Informatia privind numarul dosarelor examinate, 
conform modelului prevazut din Anexa nr. 4 la prezenta Instructiune.

12. Contestatiile privind recunoasterea si echivalarea perioadelor de studii efectuate in strainatate 
se depun la cancelaria Ministerului Educatiei, Culturii si Cercetarii, in termen de 30 de zile de la data 
eliberarii Certificatului de recunoastere si echivalare. Contestatiile se examineaza in termenii 
prevazuti de legislatia in vigoare.


