Noi prevederi privind recunoașterea dosarelor de studii ale cetățenilor
români și din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic
European și din Confederația Elvețiană
pentru înscrierea la studii în anul universitar 2020 – 2021
Având în vedere prevederile legale privind desfășurarea online a procesului de admitere la
studii universitare, ținând cont de prevederile OMEC nr. 4241/2020 privind luarea unor
măsuri pentru eficientizarea serviciilor furnizate de Centrul de Recunoaștere și Echivalare a
Diplomelor și ale OMENCS nr. 6102/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind
organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat, cu
modificările și completările ulterioare, vă comunicăm o serie de informații privind procesarea
dosarelor de recunoaștere a studiilor.
 Dosarele candidaților pot fi trimise fie online – prin Punctul de Contact Unic
electronic (PCUe), accesând: https://edirect.e-guvernare.ro, unde aveți la dispoziție
procedura operațională „Recunoașterea diplomelor obținute de către cetățenii români
sau europeni în străinătate sau la o Școală Internațională din România în vederea
continuării studiilor în România” –, fie prin poștă.
Dosarele transmise prin PCUe, respectând prevederile metodologiilor CNRED, trebuie să
conțină următoarele documente în format .PDF:






Notă de înaintare semnată electronic de reprezentantul instituției
Cerere tip solicitant
Actul de studii
Foaia matricolă/Supliment la diplomă/situație școlară
Actul de identitate al titularului și dovada schimbării numelui (dacă este cazul)

Orice întrebări/documente necesare vor fi adresate/solicitate prin mesageria internă PCUe.
 Atestatele/adeverințele de recunoaștere vor fi expediate universităților solicitante, fie
prin PCUe (semnat electronic) sau prin poștă.

 Adeverințele/atestatele de recunoaștere emise de CNRED în anii anteriori sunt valabile
pentru înscrierea la studii în anul universitar 2020/2021; până la data susținerii
examenului de finalizare a studiilor, universitățile au obligația de a solicita CNRED, în
baza diplomei finale de studii, eliberarea atestatului de recunoaștere care înlocuiește
adeverința eliberată pentru înmatricularea la studii.
 Totodată, vă reamintim că, în conformitate cu prevederile OMEC nr. 3193/2020, au fost
eliminate taxele privind echivalarea/recunoașterea studiilor efectuate în străinătate
de către cetățenii români și cei europeni.

