RECOGNITION OF GRADUATED STUDIES FOR EUROPEAN UNION /
EUROPEAN ECONOMIC AREA MEMBER STATES OR THE SWISS
CONFEDERATION CITIZES FOR ADMISSION IN A ROMANIAN HIGHER
EDUCATION INSTITUTION – MASTER’S / DOCTORAL STUDIES
File submission
The candidate must submit his or her file at the University where he / she wants to apply, at
the Faculty chosen as the first option.
Documents required
1. Cerere / Application form / Demande
The standard form can be downloaded from the authority website at:
https://new.cnred.edu.ro/cnred/doc/formular/11b_cerere-recunoastere-studii-cetatenieuropeni-master-doctorat-DPPD_2017.doc
2. Identity document (copy) and proof of legal name change (if applicable), copy and
certified translation / Actul de identitate în copie şi dovada schimbării numelui (dacă
este cazul), în copie și traducere legalizată
3. Study

document

(to

be

assessed/recognised)

/

Actul

de

studii

pentru

echivalare/recunoaștere:
•

Copy, if the study document is in Romanian / English / French / Spanish /
Italian language / Copie, dacă actul de studii este în limba română/ engleză/
franceză/ spaniolă/ italiană;

•

Copy and certified translation in Romanian for other languages / Copie şi
traducere legalizată în limba română pentru celelalte limbi străine

4. Diploma supplement / Transcript of records or any other study document showing the
scholar situation during the candidate’s studies – in case of request of specialisation
recognition or the field of study is not clearly mentioned on the diploma / 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 diploma:
•

Copy, if the study document is in Romanian / English / French / Spanish /
Italian language / Copie, dacă actul de studii este în limba română/ engleză/
franceză/ spaniolă/ italiană;
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•

Copy and certified translation in Romanian for other languages / Copie şi
traducere legalizată în limba română pentru celelalte limbi străine

5. Other relevant documents (if applicable): for example the Certificate of Authenticity
issued by the Ministry of Education from Republic of Moldova for the diplomas
isseued prior to 2008 / Alte documente relevante, dacă este cazul: Exemplu,
Adeverinţa de autenticitate eliberată de Ministerul Educaţiei din Republica Moldova
pentru diplomele emise anterior anului 2008
6. In the case of regulated profession: for example, the syllabus of courses/full
description of courses, postgraduate diplomas etc - copy, if the document is issued in
English/French/Spanish/Italian or copy and certified translation into Romanian
language if it is issued in other languages / Pentru exercitarea unei profesii
reglementate: exemplu, programele analitice ale cursurilor efectuate, descrierea
completă a cursurilor/materiilor studiate, documente referitoare la efectuarea
cursurilor postuniversitare etc.: copie pentru limbile română/ engleză/ franceză/
spaniolă/ italiană și copie și traducere autorizată pentru celelalte limbi strain.
7. Proof of payment of the application processing fee of 50 Romanian currency (lei) copy / Taxa de evaluare de 50 de lei - copie.
•

The holder's name as in the study document must be referred on the
payment proof. / pe chitanţă / ordin de plată / mandat poştal se va
menţiona la plătitor numele titularului diplomei, aşa cum este trecut în
actul de studii.

The fees are payable in Lei at the CNRED Cashier’s Office (working hours: Mondays to
Thursdays, between 9:00-12:00 and 13:00-15:00) or via bank transfer or postal order,
including the account number given below:
Beneficiary: Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Ştiinţifice
Tax Registration Number: 13729380
Bank: Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti – ATCPMB
IBAN Code: RO86TREZ70020E330500XXXX
SWIFT Code: TREZROBU
BIC Code: TREZ
The fees are also payable in Euro via bank transfer including the account number given
below:
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Beneficiary: Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Ştiinţifice
Tax Registration Number: 13729380
Bank: Banca Comercială Română - BCR, sucursala Sala Palatului
IBAN Code: RO35RNCB0080005630300077
SWIFT Code: RNCBROBU
BIC Code: RNCB

Taxele se pot achita în lei la casieria CNRED (program de luni până joi, între orele 9:0012:00 şi 13:00-15:00) sau prin Ordin de plată / Mandat Poştal în care să fie menţionat contul
de mai jos:
Beneficiar: Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Ştiinţifice
Cod de identificare fiscală: 13729380
Banca: Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti ATCPMB
Cod IBAN: RO86TREZ70020E330500XXXX
Cod SWIFT: TREZROBU
Cod BIC: TREZ
Taxele se pot achita şi în Euro prin Ordin de plată în care să fie menţionat contul de mai jos:
Beneficiar: Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Ştiinţifice
Cod de identificare fiscală: 13729380
Banca: Banca Comercială Română - BCR, sucursala Sala Palatului
Cod IBAN: RO35RNCB0080005630300077
Cod SWIFT: RNCBROBU
Cod BIC: RNCB

The fee in euro will be set according to the National Bank of Romania official exchange
rate on the day of the payment / Taxele în euro se calculează la cursul de schimb leu - euro
afişat de Banca Naţională a României din ziua în care se face viramentul bancar.
Important: The IBAN number along with your name must be referred to on the proof of
payment! / Important: Pe ordinul de plată sau pe mandatul poştal emis trebuie să fie scrise
numele și codul IBAN pentru ca plata să fie valabilă!
Authentication of study documents submitted to recognition / Autentificare acte de studii
supuse recunoaşterii
•

Diplomas from Moldova do not need any form of apostille or legalisation/ pentru
diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea:
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o

diplomas issued prior to 2008 shall be accompanied by a Certificate of
Authenticity from the Ministry of Education of the Republic of Moldova,
which shall be submitted in original / diplomele emise anterior anului 2008
vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate eliberată de Ministerul Educaţiei
din Republica Moldova, în original;

•

Hague Apostille is requested for diplomas from countries which are parties to the
Hague Apostille Convention, issued by the competent authorities in the issuing
countries / Actele de studii supuse echivalării sau recunoașterii (diplomele originale)
trebuie să fie vizate cu Apostila de la Haga pentru statele care sunt părţi ale
Convenţiei privind Apostila de la Haga de autorităţile competente din ţările emitente;
o

For EU member countries covered by the Hague Convention Apostille only
original diplomas from Italy, Greece, Spain, Portugal and Cyprus must have
Hague Apostille / pentru statele membre UE vor fi vizate cu Apostila
Convenţiei de la Haga doar diplomele originale din Italia, Grecia, Spania,
Portugalia şi Cipru;

•

for other countries, study documents (original diplomas) will be legalised or be
accompanied by a Certificate of Authenticity issued by the competent authorities of
the country of origin / iar pentru celelalte state actele de studii (diplomele originale)
vor fi supralegalizate sau vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate emisă de către
autorităţile competente din ţara de provenienţă;
o

original diplomas issued in countries which are not parties of the Hague
Apostille Convention shall be legalised by the Ministry of Foreign Affairs
from the issuing country, the Embassy / Consular Office of Romania in the
issuing country and the Ministry of Foreign Affairs of Romania / diplomele
originale emise în statele care NU sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila
de la Haga vor fi supralegalizate de către Ministerul Afacerilor Externe din
ţara emitentă, Ambasada/Oficiul Consular al României în ţara respectivă și
Ministerul Afacerilor Externe din România;

o

The legalisation exemption is allowed under the law, under an international
treaty to which Romania is a party or on a reciprocal basis / Scutirea de
supralegalizare este permisa în temeiul legii, al unui tratat internațional la
care România este parte sau pe bază de reciprocitate.

Application processing / Evaluare documente
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Processing time is 30 days from the date of registration of the application, which should
include proper and complete documentation. The mentioned period can be extended in case of
additional verification or need of external experts’ consultation.
Applications which do not meet the below criteria are not processed until they are complete:
• to include all documents required in the above list;
• to provide all information required in the standard form.
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.
Până la momentul completării nu se soluţionează dosarele care nu îndeplinesc următoarele
condiţii:
•
•

să conţină toate documentele specificate în lista publicată;
să fie completate toate rubricile din formularul tipizat.

Notification on the result of the application / Eliberare atestat
The certificate of studies recognition is issued:
•

At CNRED office (National Centre for Equivalence and Recognition of Diplomas
12 Spiru Haret street, district 1, 010176 Bucharest) to the holder or a person
authorised by power of attorney

•

via post, on the base of a written request of the holder, to the address indicated in the
application or at the University where the candidate want to apply.

Atestatul

de

recunoaștere

a

studiilor

se

eliberează:

la sediul CNRED, titularului sau unei persoane împuternicite prin procură notarială
Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor
Str. Spiru Haret, nr. 12, Sector 1, 010176 Bucureşti
sau prin poştă, la cererea scrisă a solicitantului, la adresa indicată de acesta sau la
universitatea la care se solicită înscrierea.
Additional information / Informaţii suplimentare
The procedure for Recognition of the studies graduated by EU citizens, required for
admission in a Romanian higher education institution at the master / doctorate level can be
consulted in the national electronic Point of Single Contact.
Adrian IORDACHE, Şef serviciu
E-mail: adrian.iordache@edu.gov.ro
Telefon: 021 405 62 44
Fax: 021 313 10 13
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