
MECANISME DE RECUNOAȘTERE A CALITĂȚII DE CONDUCĂTOR DE 

DOCTORAT ȘI DE ECHIVALARE A DOCTORATULUI OBȚINUT ÎN ALTE 

STATE ȘI DE RECUNOAȘTERE A STUDIILOR UNIVERSITARE 

Recunoaşterea și echivalarea studiilor universitare 

CNRED recunoaște actele de studii de nivel universitar (licenţă, master şi 

doctorat) prin evaluarea și stabilirea nivelului, domeniului și/sau a specializării actului 

de studii obținut în străinătate raportat la sistemul românesc de învățământ. 

În urma evaluării, CNRED poate recunoaște automat actele de studii obținute la 

universități din UE și universități de prestigiu din alte state sau cu aplicarea de examene 

de diferenţă sau alte măsuri compensatorii, nivelul diplomei, domeniul de studii și/sau 

specializarea. În procedura de recunoaștere în vederea continuării studiilor, CNRED 

colaborează cu instituțiile de învățământ superior din România. Documentul emis de 

CNRED, în urma evaluării, este Atestatul de echivalare/recunoaștere a studiilor, 

document care permite continuarea studiilor sau accesul pe piața forței de muncă din 

România. 

Pentru persoanele care au obținut calitatea de conducător de doctorat în 

străinătate și doresc afilierea la Școala de Studii Avansate a Academiei Române – 

SCOSAAR, este necesară recunoașterea calității de conducător de doctorat conform 

legislației în vigoare, respectiv de către CNRED. De asemenea persoanele care doresc 

să se înscrie la admiterea la doctorat la Școala de Studii Avansate a Academiei Române 

– SCOSAAR este necesar să prezinte la înscriere diplomele recunoscute de către 

CNRED. 

Cetăţeni din state membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European și 

din Confederaţia Elveţiană / membru de familie / protecţie subsidiară 

Cetațenii care doresc sa urmeze studii universitare de master/ doctorat/DPPD în 

România pot solicita direct Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a 

Diplomelor recunoașterea diplomei în vederea obținerii atestatului/ adeverinței de 

recunoaștere a studiilor. Mai multe informații puteți găsi la: 

http://cnred.edu.ro/#recunoastere-studii-cetateni-europeni-admitere-master-doctorat-DPPD 

Sursa: https://www.edu.ro/Studen%C8%9Bi%20cet%C4%83%C8%9Beni%20str%C4%83ini  

Recunoaşterea și echivalarea 

Procedurile de recunoaştere şi echivalare pentru diplomele de nivel licenţă, master şi 

doctorat se aplică diplomelor obţinute la universităţi din state terţe, cu 

excepţia universităţilor de prestigiu din aceste state pentru care se aplică procedura 

recunoașterii automate. 

CNRED recunoaște actele de studii de nivel universitar prin evaluarea și stabilirea 

nivelului, domeniului și/sau a specializării actului de studii obținut în 

străinătate raportat la sistemul românesc de învățământ. 

http://cnred.edu.ro/#recunoastere-studii-cetateni-europeni-admitere-master-doctorat-DPPD
https://www.edu.ro/Studen%C8%9Bi%20cet%C4%83%C8%9Beni%20str%C4%83ini
https://cnred.edu.ro/ro/universitati-de-top
https://cnred.edu.ro/sites/default/files/edu.ro2/_fisiere/HG-575-2015.pdf


În urma evaluării, CNRED poate recunoaște nivelul diplomei, domeniul de studii și/sau 

specializarea, automat sau prin susținerea de examene de diferenţă sau alte măsuri 

compensatorii. 

Această procedură se aplică atât pentru continuarea studiilor în România, cât și pentru 

accesul la piața forței de muncă. 

CNRED recunoaște, în baza unui dosar, în termen de 30 zile, diplomele de licență și 

master. În anumite cazuri, diplomele de licență și master sunt evaluate de către Consiliul 

Național de Evaluare a Diplomelor (CNED), în vederea recunoașterii sau echivalării. 

CNRED recunoaște, în baza unui dosar, în termen de 30 zile, diplomele de doctor. Acest 

termen se poate prelungi în mod corespunzător în cazul efectuării unor verificări 

suplimentare sau în cazul în care CNRED înaintează dosarul spre evaluare Consiliului 

Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare 

(C.N.A.T.D.C.U.). 

Recunoaşterea automată 

 Prin aplicarea procedurii automate, CNRED recunoaște, fără a dispune susținerea de 

examene de diferenţă sau alte măsuri compensatorii, nivelul diplomei şi domeniul de 

studii. În cazul în care specializarea obținută în străinătate are corespondent în România, 

CNRED recunoaște, la cerere, această specializare. 

Recunoașterea automată se aplică atât pentru continuarea studiilor în România, cât și 

pentru accesul la piața forței de muncă. Pentru continuarea studiilor în învățământul 

universitar din România, CNRED colaborează cu instituțiile de învățământ superior. 

CNRED recunoaște, în baza unui dosar, actele de studii obținute la universități din UE 

și universități de prestigiu din alte state. 

Termenul de recunoaștere pentru diplomele de licență, master și doctor este de 30 zile. 

CNRED aplică procedura de recunoaştere automată din anul 2008 pentru diplomele 

obţinute la instituţii de învăţământ acreditate din orice stat al Uniunii Europene, SEE şi 

Confederaţia Elveţiană. 

Procedura de recunoastere automată nu se aplică și diplomelor care dau acces la 

exercitarea unei profesii reglementate, caz în care se verifică respectarea prevederilor 

minime obligatorii stabilite prin legislația europeană și națională. 

Sursa: https://cnred.edu.ro/ro/studii-universitare  

La Școala de Studii Avansate a Academiei Române sunt acceptați persoanele abilitate 

în străinătate și persoanele ce vor să urmeze studiile universitare de doctorat care dețin 

diplome universitare recunoscute de CNRED 

 

 

https://cnred.edu.ro/sites/default/files/edu.ro2/_fisiere/HG-575-2015.pdf
https://cnred.edu.ro/ro/institutii-de-invatamant-superior-in-Romania
https://cnred.edu.ro/ro/universitati-de-top
https://cnred.edu.ro/ro/studii-universitare


 

Sursa: 

https://cnred.edu.ro/ro/studii-universitare 

https://www.edu.ro/recunoastere-echivalare-diplome  

https://www.edu.ro/Studen%C8%9Bi%20cet%C4%83%C8%9Beni%20str%C4%83ini  

 

https://www.edu.ro/recunoastere-echivalare-diplome
https://www.edu.ro/Studen%C8%9Bi%20cet%C4%83%C8%9Beni%20str%C4%83ini

