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ANTETUL IÎPT / Centrul de excelență în… / IÎS (după caz) 

 

_______________ nr. _________ 

 

 

CERTIFICAT 

de recunoaștere și echivalare 

 

IÎPT / Centrul de excelență în… / IÎS (după caz) recunoaște actul de studii Denumirea actului de 

studii în limba în care a fost emis (Denumirea actului de studii în limba română în baza traducerii), 

Seria AA, Nr. 0000000, din 00 luna 0000, eliberat absolventului / absolventei Nume Prenume, 

cetățean/cetățeană al / a Republicii Moldova (sau al / a oricărui alt stat), de către instituția de 

învățământ Denumirea instituției, care a emis actul de studii din localitatea Denumire, județul / 

provincia / regiunea Denumire, Țara (se indică denumirea oficială a statului în care a fost emis actul 

de studii), ca echivalent al Atestatului de studii medii de cultură generală / Diplomei de bacalaureat 

(nivel 3 CNCRM), eliberat în Republica Moldova. 

Temei: Acordul bilateral / multilateral în materie de recunoaștere, în cazul în care actul de studii a 

fost emis într-un stat cu care Republica Moldova are semnat acord de recunoaștere reciprocă a 

actelor de studii / Convenția cu privire la recunoașterea atestatelor obținute în învățământul superior 

în statele din regiunea Europei, (Secțiunea a VI-a, art. VI.1) adoptată la Lisabona la 11 aprilie 1997, 

la care Republica Moldova este parte din 01.11.1999 / Regulamentul privind recunoașterea și 

echivalarea actelor de studii și a calificărilor obținute în străinătate, aprobat prin ordinul MECC nr. 

1702 din 26.12.2019. 

Titularul / titulara actului de studii menționat dispune de dreptul de a continua studiile în 

învățământul profesional tehnic / în învățământul superior de licență. 

În scopul evaluării rezultatelor învățării, se prezintă corelația dintre scara de notare din Denumire 

oficială a statului în care a fost emis actul de studii (00 de puncte) și scara de notare din Republica 

Moldova (10 puncte), după cum urmează: 

Scara de notare din 

Denumire oficială a statului în care a fost emis 

actul de studii (00 puncte) 

Scara de notare din 

Republica Moldova (10 puncte) 

00.00 10.00 

  0.00   9.00 

  0.00   8.00 

  0.00   7.00 

  0.00   6.00 

  0.00   5.00 

0; 0; 0; 0 1; 2; 3; 4 

Titularul / titulara documentului de studii depus pentru recunoaștere își asumă răspunderea cu 

privire la autenticitatea acestuia. 

 

  

Nume Prenume, 

Director IÎPT / Centru de excelență în… / Rector IÎS 


