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Recunoa?terea diplomei de doctor ?i a titlului de doctor în ?tiin?e sau într-un
domeniu profesional, ob?inute în str?in?tate

Institu?iile acreditate de înv???mânt superior sau unit??ile ?i institu?iile
de drept public ?i drept privat cuprinse, conform normelor legale, în
sistemul na?ional de cercetare-dezvoltare recunosc diploma de doctor
?i titlul de doctor în ?tiin?e sau într-un domeniu profesional, ob?inute la:
institu?ii acreditate de înv???mânt superior sau de cercetaredezvoltare dintr-un stat membru al Uniunii Europene, al Spa?iului
Economic European ?i din Confedera?ia Elve?ian?,
institu?ii acreditate de înv???mânt superior sau de cercetaredezvoltare incluse în Lista universit??ilor de prestigiu din alte state,
aprobat? prin ordin al ministrului educa?iei na?ionale ?i cercet?rii
?tiin?ifice, actualizat? periodic,
institu?ii acreditate de înv???mânt superior sau de cercetaredezvoltare care fac obiectul unei conven?ii interna?ionale de
recunoa?tere reciproc?, încheiate la nivel interguvernamental sau
interuniversitar,
numai în scopul înscrierii la programele postuniversitare, ob?inerii
abilit?rii, ocup?rii unei func?ii didactice sau de cercetare în cadrul
uneia din institu?iile sau unit??ile men?ionate anterior, conform
OMENCS nr. 5923/06.12.2016 pentru aprobarea Metodologiei
privind recunoa?terea diplomei de doctor ?i a titlului de doctor în
?tiin?e sau într-un domeniu profesional, ob?inute în str?in?tate.
C.N.R.E.D. recunoa?te:
diplomele de doctor ob?inute la institu?ii acreditate de înv???mânt
superior sau de cercetare-dezvoltare din str?in?tate, în alte scopuri
decât cele prev?zute pentru universit??i,
diplomele de doctor ob?inute la universit??i din statele ter?e, altele
decât cele prev?zute în Lista universit??ilor de prestigiu din alte
state.
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Depunere dosar
Registratura Ministerului Educa?iei Na?ionale
Institu?ia de înv???mânt superior

prin po?t?:
Registratura Ministerului Educa?iei Na?ionale,
Str. Spiru Haret, nr. 10, Sector 1, 010176 Bucure?ti
Infografic - Doctorat

1804 afi??ri

Acte necesare / Verificare acte dosar
1. Cerere
2. Diploma de doctor
copie, dac? actul de studii este emis în limba român?, englez?,
francez?, spaniol?, italian?
copie ?i traducere legalizat? (în original) în limba român? pentru
actele emise în celelalte limbi str?ine
în cazul diplomelor ob?inute în Republica Moldova ?i în Ucraina se
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depune teza de doctorat, în format tip?rit ?i format PDF; tezele care
nu sunt redactate în limba român? vor fi înso?ite de un rezumat al
tezei în format PDF, în limba român?, englez? sau francez?;
documentele în format PDF vor fi inscrip?ionate pe un CD
diplomele de doctor din Republica Moldova vor fi înso?ite de
adeverin?a de autenticitate eliberat? de Agentia Na?ional? de
Asigurare a Calit??ii în Educa?ie ?i Cercetare (ANACEC), în
original sau în copie conform? cu originalul care se certific? la
sediul CNRED.
3. Alte documente, dac? este cazul: de exemplu, documentul care
atest? domeniul în care este acordat titlul de doctor
copie, dac? actul de studii este emis în limba român?, englez?,
francez?, spaniol?, italian?
copie ?i traducere legalizat? (în original) în limba român? pentru
actele emise în celelalte limbi str?ine
4. Documente personale de identificare, în copie:
pa?aport / actul de identitate – buletin de identitate sau carte de
identitate
dovada schimb?rii numelui - copie ?i traducere legalizat? (dac?
este cazul)
5. Taxa de evaluare de 100 de lei

Taxele se pot achita în lei la casieria CNRED (program de luni pân? joi,
între orele 9:00-12:00 ?i 13:00-15:00) sau prin Ordin de plat? / Mandat
Po?tal / Virament bancar în care s? fie men?ionat contul de mai jos:

Beneficiar: Ministerul Educa?iei Na?ionale
Cod de identificare fiscal?: 13729380
Banca: Activitatea de Trezorerie ?i Contabilitate Public? a
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Municipiului Bucure?ti - ATCPMB
Cod IBAN: RO86TREZ70020E330500XXXX
Cod SWIFT: TREZROBU
Cod BIC: TREZ
Din str?in?tate, taxele se pot achita ?i în Euro, prin Ordin de plat? /
Virament bancar, în care s? fie men?ionat contul de mai jos:

Beneficiar: Ministerul Educa?iei Na?ionale
Cod de identificare fiscal?: 13729380
Banca: Banca Comercial? Român? - BCR, sucursala Sala Palatului
Cod IBAN: RO35RNCB0080005630300077
Cod SWIFT: RNCBROBU
Cod BIC: RNCB
Taxele în euro se calculeaz? la cursul de schimb leu - euro afi?at de
Banca Na?ional? a României din ziua în care se face viramentul
bancar.
Important: Pe ordinul de plat? sau pe mandatul po?tal emis trebuie s?
fie scris codul IBAN al beneficiarului, numele titularului actului de studii
?i numele angajatorului care solicit? recunoa?terea (dac? este cazul)!

3641 de afi??ri

Autentificare acte de studii supuse recunoa?terii/echival?rii
1. pentru statele care sunt p?r?i ale Conven?iei privind Apostila de la
Haga, actele de studii supuse echival?rii/ recunoa?terii trebuie vizate cu
Apostila de la Haga de c?tre autorit??ile competente din ??rile emitente
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; actele de studii din Italia, Grecia, Spania, Portugalia ?i Cipru vor fi
vizate cu Apostila Conven?iei de la Haga, celelalte state membre UE
fiind exceptate;
2. pentru statele care NU sunt p?r?i ale Conven?iei privind Apostila de
la Haga, actele de studii vor fi supralegalizate sau vor fi înso?ite de
Adeverin?a de autenticitate emis? de c?tre autorit??ile competente din
?ara de provenien??;

supralegalizarea se aplic? de c?tre Ministerul Afacerilor Externe din
?ara emitent? ?i Ambasada/Oficiul Consular al României în ?ara
respectiv? sau de c?tre Ministerul Afacerilor Externe din ?ara
emitent? ?i Ambasada/Oficiul Consular al acesteia în România ?i
Ministerul Afacerilor Externe din România; pentru ??rile unde nu
exist? misiuni diplomatice ale României sau care nu au misiuni
diplomatice în România, actele de studii vor avea viza Ministerului
Educa?iei ?i ale Ministerul Afacerilor Externe din ?ara emitent?;

scutirea de supralegalizare este permisa în temeiul legii, al unui
tratat interna?ional la care România este parte sau pe baz? de
reciprocitate.

Lista statelor pentru care se solicit? apostilarea sau supralegalizarea

856 de afi??ri
Evaluare dosar
CNRED evalueaz? ?i emite decizia final? în termen de maxim 30 de zile
lucr?toare de la data depunerii dosarului complet.
Acest termen se poate prelungi în mod corespunz?tor în cazul efectu?rii
unor verific?ri suplimentare sau în cazul în care CNRED înainteaz?
dosarul spre evaluare Consiliului Na?ional de Atestare a Titlurilor,
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Diplomelor ?i Certificatelor Universitare (C.N.A.T.D.C.U.).
Eliberare atestat
Program: Luni - Joi, 09:00 - 12:00; 12:30 - 15:00
la sediul CNRED
Centrul Na?ional de Recunoa?tere ?i Echivalare a Diplomelor
Str. Spiru Haret, nr. 12, Sector 1, 010176 Bucure?ti
prin po?t?, la adresa indicat? în cerere
prin curier rapid - cu plata la destina?ie - serviciul de curierat este
contractat de c?tre solicitant
Atestatul se elibereaz? titularului sau unei persoane împuternicite prin
procur? notarial?.
Eliberare duplicat
În cazul pierderii, distrugerii sau deterior?rii atestatului de recunoa?tere,
CNRED elibereaz?, la cerere, un duplicat al acestuia.
Pentru eliberarea duplicatului, titularul adreseaz?, în scris, o cerere
înso?it? de urm?toarele documente:
copia actului de studii care a fost recunoscut;
copia actului de identitate;
dovada pl??ii taxei în valoare de 100 lei;
declara?ie notarial? cu privire la încadrarea în una din situa?iile
men?ionate mai sus.

Procedura de contestare
Decizia CNRED poate fi contestat? o singur? dat?, în termen de 30 de
zile de la comunicare, printr-o cerere motivat? care se depune la
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Registratura MEN sau se trimite prin po?t?.

864 de afi??ri
Procedura pentru Echivalarea/recunoa?terea diplomelor de
doctorat poate fi consultat? ?i prin Punctul de Contact Unic Electronic.

Alina NISTOR, consilier
Adresa e-mail: alina.nistor@edu.gov.ro
Telefon: 021 405 63 12, Fax: 021 313 10 13

Gabriela LE?CAI, consilier
Adresa e-mail: gabriela.letcai@edu.gov.ro
Telefon: 021 405 56 40, Fax: 021 313 10 13

1284 de afi??ri

Cadru normativ:
OM-5923-2016.pdf (2.11 MB)
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