
 

 

Documente necesare pentru recunoașterea 

studiilor de către CNRED pentru cetățenii 

români/UE cu studii în străinătate în vederea 

admiterii la studii universitate de 

masterat/doctorat/DPPD 2020-2021 

 

 

Perioada de depunere a dosarelor la UVT în vederea 

trimiterii către C.N.R.E.D pentru echivalarea 

documentelor de studiu (licență, masterat,  doctorat) 

anul universitar 2020-2021: 

 

 

-februarie - 20 august 2020 (pentru înscrierea la un 

program de licență+ masterat) (vor fi procesate cu 

prioritate) ; 

-februarie 2020 - cu 30 de zile înainte de 

începerea programului de studii ( pentru înscrierea 

la un program de doctorat sau postuniversitar de 

formare și dezvoltare profesională)  ; 

-termenul pentru eventuale completări la dosarul 

deja depus e de maximum un an de la momentul 

depunerii (indicat e să fie depus la D.R.I cu o lună 

înainte). În cazul în care completările nu au fost 

depuse în acest interval, dosarul va fi clasat și un 

nou dosar va trebui depus în acest sens.  

A. Acte necesare / Verificare acte dosar  

1. Cerere (va fi descărcată de pe site-ul CNRED) 

 

2.  Actul de studii pentru echivalare/recunoaștere 

-copie, dacă actul de studii este emis în limba 

română, engleză, franceză, spaniolă, italiană 

-copie şi traducere legalizată (în original) în limba 

română pentru actele emise în celelalte limbi străine 

3 Suplimentul la diplomă / Foaia matricolă sau 

orice alt document de studiu din care să rezulte 

parcursul școlar - în cazul în care se solicită 

recunoașterea specializării sau domeniul de 

studii nu este menționat pe diplomă 

-copie, dacă actul de studii emis este în limba 

română, engleză, franceză, spaniolă, italiană 

-copie şi traducere legalizată (în original) în limba 

română pentru actele emise în celelalte limbi străine 

4. Alte documente 

Adeverinţa de promovare a examenului de 

bacalaureat din Italia; Pruebas de Aptitud para el 

Acceso a la Universidad, calificación Apto din 

Spania; Panellinies Exetaseis – adeverința pentru 

examenele naționale pentru liceu general din 

Grecia; adeverință emisă de Verket för 

högskoleservice privind accesul la studii universitare 

din Suedia; Scholastic Aptitude Test (SAT) sau ACT 

din S.U.A., etc.) - copie pentru actele de studii 

redactate în limbi de circulaţie internaţională 

(engleză, franceză, spaniolă, italiană) sau copie şi 

traducere legalizată în limba română pentru 

actele de studii redactate în alte limbi 

5. Documente personale de identificare, în copie 

-paşaport 

-actul de identitate – buletin de identitate sau carte 

de identitate 

-dovada schimbării numelui (dacă este cazul), în 

copie (limba română/ engleză/ franceză/ spaniolă/ 

italiană) și traducere autorizată (pentru celelalte 

limbi) 

B. Adițional documentelor de la punctul A, prin 

Hotărârea nr. 28, adoptată în şedința Senatului 

U.V.T. din 23.03.2010, a fost stabilită taxa de 

100 RON pentru procesarea şi transmiterea la 

C.N.R.E.D. – M.E.C. a dosarelor candidaților 

cetățeni ai statelor membre ale U.E., a Spațiului 

Economic European şi ai Confederației 

Elvețiene. Taxa poate fi plătită în următorul 

cont:  

 

Beneficiar: Universitatea de Vest din 

Timisoara (West University of Timisoara) 

Adresa beneficiar: Bd.Vasile Parvan, Nr.4, 

300223-Timisoara 

Nume Banca: Banca Transilvania 

IBAN: RO05BTRL03601202618849XX 

SWIFT: BTRLRO22 

 

 

 

https://www.cnred.edu.ro/sites/default/files/Formulare%20MEN/RO/03b_cerere-echivalare-diploma-bacalaureat.doc


-Fișa cu datele personale complete: adresă de 

e-mail și număr de telefon; 

-Formular date personale; 

 

Pe chitanţă / ordin de plată / mandat poştal se va 

menţiona la plătitor numele titularului diplomei, 

aşa cum este trecut în actul de studii, codul 

IBAN, precum si refernţa "taxă procesare dosar 

CNRED", pentru ca plata să fie valabilă.  

Autentificare acte de studii supuse 

recunoaşterii/echivalării 

1. pentru diplomele din Republica Moldova nu 

este necesară apostilarea sau supralegalizarea. 

Diplomele emise anterior anului 2008 (cât și 

diplomele emise după 2008 care nu pot fi verificate 

prin portal) vor fi însoţite de Adeverinţa de 

autenticitate eliberată de Ministerul Educaţiei din 

Republica Moldova, în original; 

2. pentru statele care sunt părţi ale Convenţiei 

privind Apostila de la Haga, actele de studii supuse 

echivalării/ recunoașterii trebuie vizate cu Apostila 

de la Haga de către autorităţile competente din ţările 

emitente; actele de studii din Italia, Grecia, Spania, 

Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila 

Convenţiei de la Haga, celelalte state membre UE 

fiind exceptate; 

3. pentru statele care NU sunt părţi ale Convenţiei 

privind Apostila de la Haga, actele de studii vor 

fi supralegalizate sau vor fi însoţite de Adeverinţa de 

autenticitate emisă de către autorităţile competente 

din ţara de provenienţă;  

-supralegalizarea se aplică de către Ministerul 

Afacerilor Externe din ţara emitentă și 

Ambasada/Oficiul Consular al României în ţara 

respectivă sau de către Ministerul Afacerilor Externe 

din ţara emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al 

acesteia în România și Ministerul Afacerilor Externe 

din România; pentru țările unde nu există misiuni 

diplomatice ale României sau care nu au misiuni 

diplomatice în România, actele de studii vor avea 

viza Ministerului Educației și ale Ministerul 

Afacerilor Externe din ţara emitentă; 

-scutirea de supralegalizare este permisa în temeiul 

legii, al unui tratat internațional la care România este 
parte sau pe bază de reciprocitate. 

ATENTIE!  

Atestatul/adeverinţa de recunoaştere a studiilor 

preuniversitare în vederea înscrierii la studii 

universitare de licenţă, se eliberează la sediul 

C.N.R.E.D. titularului sau delegatului 

universității, prin prezentarea, în mod 

obligatoriu, pentru verificare, a diplomei în 

original, cu autentificarea de rigoare (Apostila 

de la Haga sau supralizare), dacă este cazul.  

 

În cazul în care Atestatul/Adeverința de 

recunoaștere a studiilor preuniversitare în 

vederea înscrierii la studii universitare de 

licență nu va fi ridicat de titularul de drept, 

persoana intermediară va prezenta o procură 

notarială de împuternicire de către titular în 

limba română sau într-o limbă de circulație 

internațională. 

 

!La înmatriculare, candidații admiși vor 

depune la secretariatul facultății pentru care 

au optat documentele de studiu în original și 

traducerile aferente în limba română (după 

caz). 

 

 

 

 

 

 

 

Persoană de contact pentru admiterea cetățenilor 

români cu studii în străinătate/pentru cetățenii  

UE/membrii de familie/protecție subsidiară și refugiați   

 

 

Karola KALAPATI 

International Students' / Lecturers' Officer 

Department of International Relations 

West University of Timisoara 

E-mail: karola.kalapati@e-uvt.ro 

Tel.: +40 256 592227 

Fax:  +40 256 592312 

Bd. Vasile Pârvan nr.4 

Timisoara - 300223, Romania 

Room 155 B 

www.ri.uvt.ro 

www.facebook.com/international.uvt 

https://www.facebook.com/uvtromania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ctice.md:8082/verif/
http://ctice.md:8082/verif/
http://mecc.gov.md/ro/content/autentificare-si-recunoasterea-actelor-de-studii-0
http://mecc.gov.md/ro/content/autentificare-si-recunoasterea-actelor-de-studii-0
http://mecc.gov.md/ro/content/autentificare-si-recunoasterea-actelor-de-studii-0
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/specialised-sections/apostille
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/specialised-sections/apostille
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/authorities1/?cid=41
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/authorities1/?cid=41
https://www.mae.ro/node/6869
tel:%2B40%20256%20592227
tel:%2B40%20256%20592312
http://www.ri.uvt.ro/
http://www.facebook.com/international.uvt
https://www.facebook.com/uvtromania

