Recunoaşterea studiilor cetăţenilor europeni în vederea
admiterii la studii universitare de licenţă
Aplicaţiile pot fi depuse sau trimise prin poştă la




Universitatea Babeş-Bolyai, Centrul de Cooperări Internaţionale, str. Avram Iancu nr. 68,
400083 Cluj-Napoca, România,
sau direct la
Registratura Ministerului Educaţiei Naţionale, Str. Spiru Haret, nr. 10, Sector 1, 010176
Bucureşti

După ce Ministerul Educaţiei Naţionale din România va emite atestatul de recunoaştere a
diplomei străine, candidatul va urma acelaşi calendar şi procedură de admitere impuse cetăţenilor
români (incluzând înscrierea la facultate şi susţinerea eventualelor examene de admitere) :
http://admitere.ubbcluj.ro/ro/

Lista documentelor necesare pentru recunoaşterea studiilor
1. Cerere (https://www.cnred.edu.ro/ro/recunoastere-studii-cetateni-europeni-admitere-licentain-Romania )
2. Diploma de studii liceale
- copie simplă pentru documentele redactate în limbile română, engleză, franceză,
italiană sau spaniolă
- copie simplă şi traducere legalizată în limba română pentru documentele
redactate în alte limbi;
3. Foile matricole pentru toţi anii de liceu
- copie simplă pentru documentele redactate în limbile română, engleză, franceză,
italiană sau spaniolă
- copie simplă şi traducere legalizată în limba română pentru documentele
redactate în alte limbi;
4. Act de identitate – copie simplă
5. Dovada plăţii taxei de echivalare - 50 lei, în contul (pentru lei):
Beneficiar: Ministerul Educației Naţionale
Cod Fiscal: 13729380
Banca: Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti ATCPMB
Cod IBAN: RO86TREZ70020E330500XXXX

Cod SWIFT: TREZROBU
Cod BIC: TREZ
Sau în contul (pentru EUR)
Beneficiar: Ministerul Educației Naţionale
Cod Fiscal: 13729380
Banca: Banca Comercială Română - BCR, sucursala Sala Palatului
Cod IBAN: RO35RNCB0080005630300077
Cod SWIFT: RNCBROBU
Cod BIC: RNCB
Important: Pe ordinul de plată sau pe mandatul poştal emis trebuie să fie scris codul IBAN
pentru ca plata să fie valabilă!
Pentru plata în EUR, taxa se calculează la cursul de schimb leu - euro afişat de Banca Naţională a
României din ziua în care se face viramentul bancar.

6. Documentele menţionate la punctul nr. 2, emise în una din ţările de mai jos, vor fi însoţite
de următoarele documente, copie şi traducere legalizată, cu excepţia actelor de studii în limbile
română, engleză, franceză, spaniolă şi italiană:







Greece - Panelladikes exetaseis (for general lyceum) – average 10/20
Republic of Moldova –certificate of authenticy from the Ministry of
Education of Republic of Moldova, for diplomas issued before 2008
Portugal - Exames Nacionais do Ensino Secundario
Spain - "Pruebas de Aptitud para el Acceso a la Universidad, calificación
Apto"
Sweden – certificate from Verket för högskoleservice regarding access to
HE studies
U.S.A. - SAT (Scholastic Aptitude Test) or ACT (American College
Testing)

Diplomele din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila
Convenţiei de la Haga.
Diplomele emise în statele care nu sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga vor
fi supralegalizate de către Ministerul Învăţământului, Ministerul Afacerilor Externe din ţara
emitentă, Ambasada/Oficiul Consular al României în ţara respectivă și Ministerul Afacerilor
Externe din România.
Răspunsurile privind recunoaşterea studiilor preuniversitare, în vederea acceptării la studii
universitare în România, vor fi transmise universităţilor prin poștă, sau se eliberează la sediul
CNRED titularului/unei persoane împuternicite.
Atenţie!

1. CNRED poate solicita documente suplimentare dacă va considera necesar.
2. Evaluarea documentelor şi eliberarea deciziei CNRED se realizează în termen de maxim 30 de
zile de la data transmiterii dosarului complet.
Acest termen se poate prelungi în mod corespunzător în cazul efectuării unor verificări
suplimentare sau consultarea unor experţi externi.

3. Aplicaţiile nu se procesează dacă dosarul este incomplet sau dacă cererea nu este
completată la toate rubricile.
4. Toate documentele (traducerile legalizate şi copiile simple) trimise în vederea

recunoaşterii vor rămâne la arhiva CNRED. Pentru admiterea la universitate, candidaţii
vor pregăti un alt set de documente, conform procedurii de admitere :
http://admitere.ubbcluj.ro/ro/

