Acte Necesare pentru Echivalarea Diplomei

1.
2.

Cerere
Situatia scolara sau foaia matricola
dinaintea inscrierii la ISB (daca este necesar)
a. In cazul in care studiile au fost urmate la o institutie conform sistemului educational
romanesc veti avea nevoie de urmatoarele acte:
i.
Foile matricole pe toti anii de studii in 
una
din urmatoarele:
➢ Original
➢ Copie legalizata
➢ Copie certificata “Conform cu originalul” de catre Inspectoratul Scolar al
Mun. Bucuresti
b.

In cazul in care studiile sau efectuat in strainatate sau la o alta unitate de invatamant de pe
teritoriul Romaniei ce isi desfasoara activitatea conform unui sistem educational din alta
tara 
(tip ISB)
, veti avea de urmatoarele documente:
i.
Situatia scolara sau foile matricole pentru clasele promovate in ambele (dupa caz)
din urmatoarele:
➢ Copii simple ale documentelor in limba originala
➢ Traduceri legalizate. Nu veti avea nevoie de traducere legalizata pentru
documentele redactate in urmatoarele limbi: engleza, franceza, italiana,
spaniola

3.

Situatia scolara si foaia matricola (transcript)
pe durata studiilor la ISB:
➢ Copie simpla dupa original

4.

Diploma General Certificate of Education Advanced Level (GCE A Level):
➢ Copie simpla dupa original
➢ Traducere legalizata in limba romana
➢ Diplomele emise în statele care nu sunt părţi ale Convenţiei privind
Apostila de la Haga vor fi supralegalizate de către:
● Ministerul Învăţământului şi Ministerul Afacerilor Externe din ţara
emitentă, Ambasada/Oficiul Consular al României în ţara emitentă
și
● MAE din România sau Ministerul Învăţământului și MAE din ţara
emitentă, Ambasada/Oficiul Consular al ţării emitente în România
şi Ministerul Afacerilor Externe din România.
➢ Important!
Pentru echivalarea cu diploma de bacalaureat din România,
absolvenții unei școli care a adoptat curriculumul britanic vor prezenta
General Certificate of Education ALevels (cel puțin 2 materii pentru
discipline diferite), iar absolvenții de la The American International School
of Bucharest, care au urmat curriculumul american, vor prezenta diploma
de finalizare a studiilor însoțită de rezultatele oficiale SAT transmise prin
College Board sau Department of Education (minim 420/800 la 2 materii);

5.

Documente de identitate personala
, in cope simpla :
i. Actul de identitate – buletin de identitate sau cartea de identitate
ii. Dovada schimbarii numelui, in cazul in care numele de pe diploma nu este la fel cu
cel din actul de identitate

6.

Copie simpla
dupa 
taxa de echivalare a dosarului
: 20 LEI

Taxa se poate achita la 
casieria CNRED
(program de
luni până joi
, între 
orele 912 şi 1415
) sau prin
Ordin de plată / Mandat Poştal în care să fie menţionat contul de mai jos:

Beneficiar: Ministerul Educației și Cercetării Științifice
Cod Fiscal: 13729380
Banca: Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti  ATCPMB
Cod IBAN: RO86TREZ70020E330500XXXX
Cod SWIFT: TREZROBU
Cod BIC: TREZ
Important
:
Pe ordinul de plată sau pe mandatul poştal emis trebuie să fie scris codul IBAN pentru ca
plata să fie valabilă!
Dosarul astfel întocmit se poate depune:
● direct la Registratura ministerului, Str. Spiru Haret, nr. 10, în orarul 
Luni–Joi 09:0011:00
şi
14:0016:00
,
Vineri 09:0011:00
SAU
● la Inspectoratul Şcolar Judeţean SAU
● prin poştă, expediat pentru CNRED la adresa:

Registratura Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
Str. Spiru Haret, nr. 10, Sector 1, 010176 Bucureşti

Durata procedurii de echivalare pentru studiile preuniversitare va fi de 30 zile de la data depunerii
dosarului complet

