Accesul la educație, la cursurile de ucenici şi de formare profesională pentru
copiii lucrătorilor din Uniune

Responsabilitate: MEN
Legislație:
Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată
Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr. 62/2011 a dialogului social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul
României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic
European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării, interimar, nr. 5.925/2009 pentru
aprobarea metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea cursului de iniţiere în limba
română şi şcolarizarea copiilor străinilor şi a procedurilor referitoare la elaborarea,
aprobarea şi distribuirea programelor şi manualelor cursului de iniţiere în limba română
pentru copiii străinilor care au dobândit o formă de protecţie sau un drept de şedere în
România, precum şi ai cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului
Economic European
Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.079/2016 privind
aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar
Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de
discriminare, republicată

1. Accesul la educație
Statul român asigură atât cetățenilor români, cât și cetățenilor celorlalte state membre
ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai
Confederației Elvețiene drepturi egale de acces la toate nivelurile și formele de
învățământ preuniversitar și superior, precum și la învățarea pe tot parcursul vieții,
fără nicio formă de discriminare.
În România, învățământul de stat este gratuit. Pentru unele activități, niveluri, cicluri
și programe de studii se pot percepe taxe, în condițiile stabilite de Legea nr. 1/2011 –
Legea educației naționale.
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Potrivit dispozițiilor art. 23 din legea mai sus menționată, sistemul naţional de
învăţământ preuniversitar cuprinde următoarele niveluri:
a) educaţia timpurie (0 - 6 ani), formată din nivelul antepreşcolar (0 - 3 ani) şi
învăţământul preşcolar (3 - 6 ani), care cuprinde grupa mică, grupa mijlocie şi grupa
mare;
b) învăţământul primar, care cuprinde clasa pregătitoare şi clasele I - IV;
c) învăţământul secundar, care cuprinde:
(i) învăţământul secundar inferior sau gimnazial, care cuprinde clasele V - VIII;
(ii) învăţământul secundar superior care poate fi:
- învăţământ liceal, care cuprinde clasele de liceu IX - XII/XIII, cu
următoarele filiere: teoretică, vocaţională şi tehnologică;
- învăţământ profesional cu durata de minimum 3 ani;
d) învăţământul terţiar nonuniversitar, care cuprinde învăţământul postliceal.
Învăţământul liceal este organizat în două cicluri care se succedă: ciclul inferior al
liceului, format din clasele a IX-a - a X-a, şi ciclul superior al liceului, format din
clasele a XI-a - a XII-a/a XIII-a, iar învăţământul liceal, vocaţional şi tehnologic,
învăţământul profesional şi învăţământul postliceal se organizează pentru specializări
şi calificări stabilite de Ministerul Educaţiei Naţionale, în conformitate cu Registrul
naţional al calificărilor.
Învăţământul general obligatoriu este format din învăţământul primar, învăţământul
secundar inferior şi primii 2 ani ai învăţământului secundar superior, iar învăţământul
profesional şi tehnic este format din: învăţământ profesional învăţământ liceal
tehnologic şi învăţământ postliceal.

2.
Accesul la cursurile de ucenici și de formare profesională pentru copiii
lucrătorilor din Uniune
În vederea integrării în sistemul de învățământ românesc, pentru echivalarea
perioadelor de studii preuniversitare absolvite în străinătate, copiii care au urmat o
perioadă de studii în străinătate în cadrul sistemului preuniversitar de învățământ,
părinții sau tutorii legali trebuie să se adreseze Inspectoratului Școlar Județean din
județul în care își vor stabili reședința sau domiciliul.
Ministerul Educației Naționale, prin Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a
Diplomelor (CNRED), evaluează și recunoaște actele de studii deținute de cetățenii
Uniunii Europene, ai Spațiului Economic European și de cei din Confederația Elvețiană,
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în vederea continuării studiilor în România, precum și a celor deținute de cetățenii din
statele non-UE, în vederea accesului pe piața forței de muncă din România.
Recunoaşterea și echivalarea studiilor preuniversitare
În vederea echivalării perioadelor de studii corespunzătoare claselor I-X, elevii trebuie
să se adreseze Inspectoratelor Școlare Județene sau Inspectoratul Școlar al Municipiului
București.
CNRED recunoaște actele de studii de nivel preuniversitar (clasele XI-XII, bacalaureat,
școală postliceală, profesională) prin evaluarea și stabilirea nivelului, domeniului și/sau
a specializării actului de studii obținut în străinătate raportat la sistemul românesc de
învățământ.
În urma evaluării, CNRED poate recunoaște automat sau prin aplicarea de examene de
diferenţă sau alte măsuri compensatorii, nivelul, domeniul de studii și/sau
specializarea. În aplicarea măsurilor compensatorii, CNRED colaborează cu
Inspectoratele Școlare Județene și cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București.
Recunoaşterea și echivalarea studiilor universitare
CNRED recunoaște actele de studii de nivel universitar (licenţă, master şi doctorat) prin
evaluarea și stabilirea nivelului, domeniului și/sau a specializării actului de studii
obținut în străinătate raportat la sistemul românesc de învățământ. În urma evaluării,
CNRED poate recunoaște automat actele de studii obținute la universități din UE și
universități de prestigiu din alte state sau cu aplicarea de examene de diferenţă sau
alte măsuri compensatorii, nivelul diplomei, domeniul de studii și/sau specializarea. În
procedura de recunoaștere în vederea continuării studiilor, CNRED colaborează cu
instituțiile de învățământ superior din România. Documentul emis de CNRED, în urma
evaluării, este Atestatul de echivalare/recunoaștere a studiilor, document care permite
continuarea studiilor sau accesul pe piața forței de muncă din România.
Totodată, conform prevederilor art. 147 din Legea 1/2011 – Legea Educației Naționale,
recunoaşterea şi echivalarea studiilor sau a perioadelor de studii efectuate în ţară sau
în străinătate se realizează pe baza unei metodologii-cadru stabilite prin ordin al
ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului şi a unor metodologii specifice
aprobate de senatul universitar al fiecărei instituţii de învăţământ superior, pe baza
normelor europene, ale sistemului european de acumulare şi transfer al creditelor de
studii, cu respectarea metodologiei-cadru.
Studiile efectuate în cadrul programului de studii întrerupt ca urmare a exmatriculării
datorate încălcării prevederilor Codului de etică şi deontologie universitară nu pot fi
recunoscute în cazul unei noi înmatriculări.
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În cazul unor programe de studii organizate în comun de două sau mai multe
universităţi, actele de studii se eliberează în concordanţă cu reglementările naţionale
şi cu prevederile acordurilor interinstituţionale.
Pentru informații suplimentare accesați:
Limba română:
https://cnred.edu.ro/ro/studii-preuniversitare
Limba engleză:
https://cnred.edu.ro/en/preuniversity-studies Limba
franceză: https://cnred.edu.ro/fr/etudespreuniversitaires
Cetăţeni din state membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European și
din Confederaţia Elveţiană / membru de familie / protecţie subsidiară
Cetățenii care doresc sa urmeze studii universitare de master/doctorat/DPPD în
România pot solicita prin intermediul instituției de învățământ superior la care doresc
să se înscrie sau direct Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor
recunoașterea diplomei în vederea obținerii atestatului/ adeverinței de recunoaștere a
studiilor. Mai multe informații puteți găsi la:

Limba română:
https://cnred.edu.ro/ro/recunoastere-studii-cetateni-europeni-admiteremasterdoctorat-DPPD-in-Romania Limba engleză:
https://cnred.edu.ro/en/recognition-studies-european-citizens-admissionmasterdoctorate-level-in-Romania Limba franceză:
https://cnred.edu.ro/fr/reconnaissance-etudes-citoyens-europeens-admissionniveaumaster-doctorat-en-Roumanie
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