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Responsabilitate: ANOFM, MEN 

Legislație: 

Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a 

cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor 

Confederaţiei Elveţiene, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, 

republicată 

 

In Romania recunoașterea și echivalarea studiilor preuniversitare și universitare obținute în străinătate de 

cetățenii Uniunii Europene/Spațiului Economic European/Confederației Elvețiene se realizează în 

conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului Naţional de 

Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor aprobat prin ordinul ministrului nr. 4022/2008.   

Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (CNRED) este centrul de asistenţă din România 

a cărui sarcină este de a furniza cetăţenilor şi centrelor de asistenţă din celelalte state membre asistenţă 

privind recunoaşterea calificărilor profesionale, inclusiv informaţii privind legislaţia naţională care 

reglementează profesiile şi exercitarea acestora.  

a) recunoașterea și echivalarea studiilor de nivel preuniversitar   

CNRED recunoaște actele de studii de nivel preuniversitar obținute în străinătate, prin evaluarea și stabilirea 

nivelului, domeniului și/sau a specializării, raportat la sistemul românesc de învățământ. În urma evaluării, 

CNRED poate recunoaște nivelul, domeniul de studii și/sau specializarea, automat sau prin susținerea de 

examene de diferenţă sau alte măsuri compensatorii. În aplicarea măsurilor compensatorii, CNRED 

colaborează cu Inspectoratele Școlare Județene și cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București. 

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, actele de studii care atestă absolvirea 

studiilor de nivel bacalaureat, școala profesională și școala postliceală.  

Recunoașterea automată a studiilor de nivel preuniversitar   

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

sau alte măsuri compensatorii, nivelul diplomei. În cazul în care programul de studii absolvit în străinătate 

are corespondent în România, CNRED recunoaște, la cerere, domeniul și/sau specializarea urmate. 

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, în termen de 30 

zile, actele de studii care atestă absolvirea studiilor de nivel bacalaureat, școala profesională și școala 

postliceală (https://cnred.edu.ro/ro/studii-preuniversitare).  
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b) recunoașterea și echivalarea studiilor de nivel universitar  

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.  
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Recunoașterea automată a studiilor de nivel universitar  

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 și master este de 30 zile, iar pentru diplomele de doctor este de 10 zile  

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

  

c) recunoaşterea automată a experienţei profesionale  

Ministerul Muncii și Justiției Sociale implementează Procedura de acordare a accesului, pe baza 

recunoaşterii automate a experienţei profesionale, pentru persoanele care doresc să exercite în România 

activităţile cuprinse în anexa IV la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 

septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale.  

Procedura aprobată prin Ordinul nr. 695/2016 se aplică persoanelor fizice, cetăţeni români sau ai statelor 

membre ale UE, SEE sau Confederaţiei Elveţiene care doresc să exercite pe teritoriul României, în calitate 

de salariat, lucrător independent sau director de întreprindere una sau mai multe activităţi enumerate în 

anexa nr. 2 la ordin.   

Recunoaşterea experienţei profesionale permite solicitantului să aibă acces pe teritoriul României la 

practicarea aceleiaşi activităţi sau ocupaţii ca cea pentru care a fost calificat pe teritoriul unui alt stat 

membru al UE, SEE sau Confederaţiei Elveţiene şi să o exercite în aceleaşi condiţii precum cetăţenii din 

România.   

Procedura se aplică de către Direcţia Politici de Ocupare, Competenţe şi Mobilitate Profesională din cadrul 

Ministerului Muncii și Justiției Sociale, în urma căreia se eliberează un atestat.  

În vederea obţinerii atestatului, solicitantul depune la registratura Ministerului  Muncii și Justiției Sociale un 

dosar. Cererile de eliberare a atestatelor se soluţionează în termen de 30 de zile de la data înregistrării 

documentaţiei complete la registratură, sau după caz, în termen de 15 zile de la data soluţionării neregulilor 

constatate.   

Ordinul nr. 695/2016 poate fi accesat în format electronic de pe site-ul Ministerului Muncii și Justiției Sociale 

la adresa: http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Legislatie/O695-2016.pdf.   
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