Recunoaşterea studiilor cetăţenilor europeni în vederea
admiterii la studii universitare de licenţă
Aplicaţiile pot fi trimise la Centrul de Cooperări Internaţionale (str. Avram Iancu 68, 400083
Cluj-Napoca, Romania), începând cu data de 2 martie 2015, până la data de 15 august 2015.
Documentele emise în alte limbi decât engleză sau franceză vor fi obligatoriu însoţite de
traduceri legalizate în limba română – în original.
După ce Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice din România va emite atestatul de
recunoaştere a diplomei străine, candidatul va urma acelaşi calendar şi procedura 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 (http://cnred.edu.ro/pdf/cerere-recunoastere-studii-cetateni-europeni-admiterelicenta_2014.pdf) – se tipăreşte faţă-verso
2. Diploma de bacalaureat – copie legalizată;
3. Foaia matricolă cu notele din clasele 9-12 – copie simplă;
4. Paşaport (paginile 1-4)/ alt act de identitate – copie simplă
5. Dovada plăţii taxei de echivalare - 50 lei, în contul:
Beneficiar: Ministerul Educatiei Nationale
Fiscal Code: 13729380
Banca: Directia de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti - DTCPMB
IBAN Code: RO27TREZ7005003XXX000069
SWIFT Code: TREZROBU
BIC Code: TREZ
Important: Pe ordinul de plată sau pe mandatul poştal emis trebuie să fie scris codul IBAN
pentru ca plata să fie valabilă!
6. Documentele menţionate la cerinţa nr. 2, emise în una din ţările de mai jos, vor fi însoţite
de următoarele documente:




Brasil – Vestibular
Chile - Prueba de selección universitaria
China - Chinese National University Entrance Examination (Gao Kao)

















Cyprus – Hyperesia exetaseis (average 10) or Öğrenci Seçme Sınavı
Columbia - Examen del estado
Ecuador - Cursos pre-universitarios
Greece - Panelladikes exetaseis (for general lyceum) – average 10/20
Iran - Peeshdaneshgahe (Pre-University diploma)
Japan - Senta shiken
Republic of Moldova –certificate of authenticy from the Ministry of
Education of Republic of Moldova, for diplomas issued before 2008
New Guinea - one-year foundation course
Peru - Curso preparatorio
Portugal - Provas de Ingreso (average 9,5)
Spain - "Pruebas de Aptitud para el Acceso a la Universidad, calificación
Apto"
Sweden – certificate from Verket för högskoleservice regarding access to
HE studies
Turkey - ÖSS - Öğrenci Seçme Sınavı
U.S.A. - SAT (Scholastic Aptitude Test) or ACT (American College
Testing)
Venezuela - Prueba de Aptitud Academica

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. CNERD poate solicita documente suplimentare dacă va considera necesar.
2. Aplicaţiile nu se procesează dacă dosarul este incomplet sau dacă cererea nu este tipărită
şi completată faţă verso.
3. Toate documentele (copiile 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/

