
Recunoașterea studiilor pentru cetățenii români și din state membre ale Uniunii Europene, ale 

Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană pentru înscrierea la studii în anul 

universitar 2017-2018 

• Având în vedere recomandările Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor 
referitor la dosarele de recunoaștere 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 2017-2018, dosarele pentru înscriere la studii 
universitare de licență și master vor fi depuse la sediul Universității ”Aurel Vlaicu” din Arad 
preferabil în perioada 10-21 iulie 2017, deoarece doar aceste dosare vor fi procesate de 
CNRED cu prioritate. Pentru cei care nu se pot încadra în acest termen se pot depune 
dosarele și în a doua sesiune de admitere, perioada 04-12 septembrie 2017. 

• Pentru înscrierea la studii universitare de doctorat sau la programe postuniversitare de 
formare și dezvoltare profesională  continuă, în adresa de înaintare se va menționa perioada 
de înscriere la aceste programe. Dosarele vor fi transmise la CNRED cu cel puțin 30 de zile 
înainte de începerea programului de studii. 

• Candidații care dețin adeverințe/atestate de recunoaștere emise de CNRED în anii anteriori, 
pot fi înscriși la studii în baza acestora. 

• Echivalarea diplomei de Bacalaureat obținută în străinătate de către cetățenii români: 

https://www.cnred.edu.ro/ro/echivalare-diplome-de-bacalaureat-obtinute-in-

strainatate 

• Recunoaşterea studiilor cetăţenilor din state membre ale Uniunii Europene, ale 
Spaţiului Economic European și din Confederaţia Elveţiană pentru înscrierea la studii 
superioare 
 
https://www.cnred.edu.ro/ro/recunoastere-studii-cetateni-europeni-admitere-

licenta-in-Romania 

 

• Informații suplimentare: 
A) Înscrieri la studii universitare de licență: 

a. Cetățeni români: 
Nina Vasilescu - nina.vasilescu@edu.gov.ro, tel. 0214056269 

Veronica Murariu – veronica.dinu@edu.gov.ro, tel. 0214056260 

b. Cetățeni UE, SEE și CE: 

Florin Grigore - florin.grigore@edu.gov.ro, tel. 0214056343 

Gabriela Lețcai – gabriela.letcai@edu.gov.ro, tel. 0214055640 

B) Înscrieri la studii universitare de master și doctorat: 
a. Cetățeni români: 

Iulia Gheorghe - nina.vasilescu@edu.gov.ro, tel. 0214515303 

b. Cetățeni UE, SEE și CE: 

Cristina Buză – cristina.buza@edu.gov.ro, tel. 0214515301 

Adrian Iordache – adrian.iordache@edu.gov.ro, tel. 0214056244 


