Conform adresei MEN nr.198 CNERD/30.05.2014 (transmisă la facultăţi cu
nr. 3062/30.05.2014), dosarele pentru înscrierea la studii universitare de licenţă vor
fi transmise prin curier/poştă la M.E.N./C.N.E.R.D. însoţite de o adresă de
înaintare din partea universităţii.
În acest sens, comisiile de admitere ale facultăţilor au obligaţia să
trimită dosarele complete ale candidaţilor - cetăţeni din state membre ale
Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi din Confederaţia
Elveţiană, însoţite de adresă din partea facultăţii, la Departamentul de Limbi
Moderne Aplicate (d-nei Corneanu Laura), în prima zi după încheierea
înscrierilor – conform calendarului fiecărei facultăţi.
Nerespectarea acestui termen aduce de la sine pierderea locului la
admiterea 2014/2015 de către candidatul respectiv.

ACTE NECESARE RECUNOAŞTERII DIPLOMEI DE BACALAUREAT
CETĂŢENI ROMÂNI
1.

Cerere prin care se solicită echivalarea Diplomei de Bacalaureat:
documentul tipizat poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/formularcerere-echivalare-diploma-Bacalaureat.pdf

în cerere trebuie să fie scris numele liceului la care vor fi susţinute eventualele
examene de diferenţă din materia de bacalaureat:

limba şi literatura română - din materia claselor IX-XII (scris şi oral) şi

istoria României - din materia clasei a XII-a (scris);

precizăm că media minimă de promovare a examenelor de diferenţă este 6 (şase);

examenele de diferenţă vor fi notate în conformitate cu Metodologia de organizare şi
desfăşurare a examenului de bacalaureat, aprobată prin Ordin de Ministru;

menţionăm că diplomele de bacalaureat obţinute în statele membre ale Uniunii
Europene şi ale Spaţiului Economic European se echivaleaza automat (pentru acestea nu se dau
examene de diferenţă);
2.
Foaia matricolă din România pentru toţi anii de studii, anterioară plecării în străinătate – dacă este
cazul:

în original sau

în copie legalizată sau

în copie certificată "conform cu originalul" de către Inspectoratul Şcolar
Judeţean /Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti;
3.
Certificat al Examenului de Capacitate sau pentru Testul Naţional de cunoştinţe, în copie legalizată –
dacă este cazul;
4.
Foile matricole pentru toţi anii de studii din străinătate, pe ani şcolari şi clase promovate, din care să
rezulte disciplinele studiate şi calificativele obţinute:

copie simplă după original,





traducere legalizată în limba română, cu excepţia actelor de studii redactate în limbi
de circulaţie internaţională (engleză, franceză, spaniolă, italiană);
5.
Diploma de Bacalaureat:

copie simplă după documentul original redactat în limba oficială a statului emitent;

traducere legalizată în limba română;

diplomele originale emise în statele care sunt părţi ale Convenţiei privind
Apostila de la Haga trebuie să fie vizate cu Apostila de la Haga de autorităţile competente din ţările
emitente,

diplomele originale din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru vor fi
vizate cu Apostila Convenţiei de la Haga,

pentru absolvenţii de liceu din Italia care deţin Adeverinţa de promovare a
examenului de bacalaureat şi din Spania care deţin "Pruebas de Aptitud para el Acceso a la Universidad,
calificación Apto", aceste documente trebuie vizate cu Apostila de la Haga şi se anexează în copie şi
traducere legalizată;

diplomele originale 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 sau

Ministerul Învăţământului din ţara emitentă, Ambasada/Oficiul Consular al
ţării emitente în România şi Ministerul Afacerilor Externe din România.
6.
Diplomele de bacalaureat din statele menţionate mai jos vor fi însoţite de următoarele documente, în
copie simplă şi traducere legalizată:

Brazilia – Vestibular

Chile - Prueba de selección universitaria

Cipru - Öğrenci Seçme Sınavı - Lisans Yerleştirme Sınavı

Columbia - Examen del estado

Ecuador - Cursos pre-universitarios

Grecia - Panelladikes exetaseis (examenele naţionale pentru liceu general) – media
minimă 10/20 (pentru medicină) sau 8/20 (pentru celelalte domenii)

Iran - Peeshdaneshgahe (Pre-University diploma)

Republica Moldova - Adeverinţa de autenticitate eliberată de Ministerul Educaţiei din
Republica Moldova, în original, pentru diplome emise anterior anului 2008

Noua Guinee - one-year foundation course

Peru - Curso preparatorio

Portugalia - Provas de Ingreso

Spania - "Pruebas de Aptitud para el Acceso a la Universidad, calificación Apto"

Suedia - adeverinţă emisă de Verket för högskoleservice privind accesul la studii
universitare

S.U.A. - rezultate oficiale SAT sau ACT transmise prin College Board sau
Department of Education

Venezuela - Prueba de Aptitud Academica
7. Documente personale de identificare, în copie simplă:




actul de identitate aflat în termen de valabilitate – paşaport românesc, buletin de
identitate sau carte de identitate,
dovada de schimbare a numelui – în cazul în care numele înscris pe diplomă nu mai
coincide cu cel din actul de identitate.

8. Copie simplă după dovada plăţii sumei aferente:




pe chitanţă / ordin de plată / mandat poştal se va menţiona la plătitor numele
titularului diplomei, aşa cum este trecut în actul de studii;
taxa pentru evaluarea dosarului este de 20 RON.

Taxa se poate achita la casieria CNRED (program de luni până joi, între orele 9-15) sau prin Ordin de plată /
Mandat Poştal în care să fie menţionat contul de mai jos:
Beneficiar: Ministerul Educaţiei Naţionale
Cod Fiscal: 13729380
Banca: Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti - DTCPMB
Cod IBAN: RO27TREZ7005003XXX000069
Cod SWIFT: TREZROBU
Cod BIC: TREZ

CETĂŢENI AI STATELOR UE
1.

2.
3.
4.

5.

Cerere pentru recunoaşterea studiilor în vederea admiterii la studii universitare de licenţă / Application
for recognition of studies for enrolment to undergraduate studies / Demande de reconnaissance requise pour
l'admission aux études universitaires de licence

documentul tipizat va putea fi descărcat de la adresahttp://cnred.edu.ro/pdf/cerererecunoastere-studii-cetateni-europeni-admitere-licenta_2014.pdf pentru a fi tipărit faţă-verso;
Diploma de bacalaureat - copie legalizată
Foile matricole pentru toţi anii de liceu (clasele 9/10 - 12/13) – copii;
Documentul personal de identificare – copie:

paşaport – copie după paginile 1, 2, 3, 4 sau

alt act de identitate care să dovedească calitatea de cetăţean al unui stat membru al
UE, SEE sau CE;
Dovada plăţii sumei aferente:

pe chitanţă / ordin de plată / mandat poştal se va menţiona la plătitor numele
titularului diplomei, aşa cum este trecut în actul de studii;

taxa pentru evaluarea dosarului este de 50 RON.
Taxa se poate achita la casieria CNRED(program de luni până joi, între orele 9-15) sau prin Ordin de plată /
Mandat Poştal în care să fie menţionat contul de mai jos:
Beneficiar: Ministerul Educaţiei Naţionale
Cod Fiscal: 13729380
Banca: Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti - DTCPMB
Cod IBAN:RO27TREZ7005003XXX000069
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!
6. Diplomele de bacalaureat din statele menţionate mai jos vor fi însoţite de următoarele documente, în copie
simplă:

o
o

Brazilia – Vestibular
Chile - Prueba de selección universitaria

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Cipru - Öğrenci Seçme Sınavı - Lisans Yerleştirme Sınavı
Columbia - Examen del estado
Ecuador - Cursos pre-universitarios
Grecia - Panelladikes exetaseis (examenele naţionale pentru liceu general) – media minimă
10/20 (pentru medicină) sau 8/20 (pentru celelalte domenii)
Iran - Peeshdaneshgahe (Pre-University diploma)
Republica Moldova - Adeverinţa de autenticitate eliberată de Ministerul Educaţiei din
Republica Moldova, în original, pentru diplome emise anterior anului 2008
Noua Guinee - one-year foundation course
Peru - Curso preparatorio
Portugalia - Provas de Ingreso
Spania - "Pruebas de Aptitud para el Acceso a la Universidad, calificación Apto"
Suedia - adeverinţă emisă deVerket för högskoleserviceprivind accesul la studii universitare
S.U.A. - rezultate oficiale SAT sau ACT transmise prin College Board sau Department of
Education
Venezuela - Prueba de Aptitud Academica

Diplomele originale din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru vor fi vizate cuApostila Convenţiei de la
Haga.
Pentru absolvenţii de liceu din Italia care deţin Adeverinţa de promovare a examenului de bacalaureat şi din
Spania care deţin "Pruebas de Aptitud para el Acceso a la Universidad, calificación Apto", aceste documente
trebuie vizate cu Apostila de la Haga şi se anexează în copie şi traducere legalizată.
Diplomele originale 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 sau
Ministerul Învăţământului din ţara emitentă, Ambasada/Oficiul Consular al ţării
emitente în România şi Ministerul Afacerilor Externe din România.

Pentru documentele redactate în alte limbi decât limbile engleză şi franceză se vor prezenta traduceri
legalizate în limba română, în original.

Depunerea actelor
Dosarul întocmit conform listei de mai sus se poate depune la
Registratura Ministerului Educaţiei Naţionale
Str. Spiru Haret, nr. 10, Sector 1, 010176 Bucureşti
sau la instuţia de învăţământ superior la care se solicită înscrierea.

Evaluarea dosarelor
Nu se soluţionează dosarele care nu conţin:




toate documentele specificate în lista publicată;
formularul tipizat completat integral.
Dosarele se verifică numai de către inspectorii CNRED la momentul procesării.
Conform Regulamentului CNRED, durata procedurii de recunoaştere este de 30 zile de la data
depunerii dosarului complet.

Răspunsurile privind recunoaşterea studiilor

Atestatul/adeverinţa de recunoaştere a studiilor preuniversitare se eliberează la sediul CNRED titularului/unei
persoane împuternicite.
Diploma originală va fi verificată, obligatoriu, la eliberarea atestatului de echivalare către solicitant personal sau
persoanei împuternicite cu procură notarială.

Informaţii suplimentare
E-mail:letcai.gabriela@medu.edu.ro,constantin.dana@medu.edu.ro

Telefoane: 021 405 56 40 şi 021 405 56 59

Fax: 021 313 10 13

