Cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și
Confederației Elvețiene

Cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene (Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru,
Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda,
Italia, Letonia, Lituania, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia), ale statelor
membre ale Spațiului Economic European (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) și ale Confederației
Elvețiene pot participa la examenul de admitere, care garantează accesul în învățământul
universitar românesc, în aceleași condiții ca și studenții români.
Cetățenii români, precum și cetățenii Uniunii Europene, ai Confederației Elvețiene și ai statelor
SEE, care au o diplomă de liceu românesc, vor urma procedura publicată pe site-ul USAMVB.
Cetățenii români, precum și cetățenii Uniunii Europene, ai Confederației Elvețiene și ai țărilor
din SEE, care au o obținut o diplomă de studiu într-o țară din Uniunea Europeană, alta decât
România, trebuie să obțină recunoașterea și validarea studiilor de către Centrul Național de
Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerul Educației din România.
Cetățenii români, precum și cetățenii Uniunii Europene, ai Confederației Elvețiene și ai țărilor
din SEE, care au o obținut o diplomă într-o țară din afara Uniunii Europene, de asemenea trebuie
să obțină recunoașterea și validarea studiilor de către Centrul Național de Recunoaștere și
Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerul Educației din România. Pentru detalii și
informații suplimentare, puteți consulta site-ul: www.cnred.edu.ro.
Acte necesare / Verificare acte dosar pentru studii universitare de licență
1. Cerere:
2. Diploma/Certificatul de studii liceale;
•

copie, dacă actul de studii este în limba română/ engleză/ franceză/ spaniolă/ italiană

•

copie şi traducere legalizată în limba română pentru celelalte limbi străine

3. Foile matricole pentru toţi anii de liceu;
•

copie, dacă actul de studii este în limba română/ engleză/ franceză/ spaniolă/ italiană

•

copie şi traducere legalizată în limba română pentru celelalte limbi străine

4. Alte documente, dacă este cazul
Exemplu: Pruebas de Aptitud para el Acceso a la Universidad, calificación Apto din
Spania; Panellinies Exetaseis – adeverința pentru examenele naționale pentru liceu general din
Grecia; Scholastic Aptitude Test (SAT) sau ACT din S.U.A., etc. - copie şi traducere legalizată,
cu excepția actelor de studii în limbile engleză, franceză, spaniolă şi italiană
5. Documente personale de identificare, în copie:
•

paşaport

•

actul de identitate

•

dovada schimbării numelui (dacă este cazul), în copie (limba română/ engleză/ franceză/
spaniolă/ italiană) și traducere autorizată (pentru celelalte limbi)

6. Taxa de evaluare de 50 de lei - copie.
Acte necesare / Verificare acte dosar în vederea admiterii la studii universitare de
master/doctorat:
1. Cerere;
2. Actul de studii pentru echivalare/recunoaștere:
•

copie, dacă actul de studii este în limba română/ engleză/ franceză/ spaniolă/ italiană

•

copie şi traducere legalizată în limba română pentru celelalte limbi străine

3. Suplimentul la diplomă / Foaia matricolă sau orice alt document de studiu din care să
rezulte parcursul școlar - în cazul în care se solicită recunoașterea specializării sau domeniul de
studii nu este menționat pe diplomă:
•

copie, dacă actul de studii este în limba română / engleză/ franceză/ spaniolă/ italiană

•

copie şi traducere autorizată în limba română pentru celelalte limbi străine

4. Alte documente relevante, dacă este cazul

Exemplu:
•

adeverinţa

de

autenticitate

eliberată

de

Ministerul

Educaţiei

din

Republica

Moldova pentru diplomele emise anterior anului 2008
5. Documente personale de identificare, în copie:
•

paşaport

•

actul de identitate – buletin de identitate sau carte de identitate

•

dovada schimbării numelui (dacă este cazul), în copie (limba română/ engleză/ franceză/
spaniolă/ italiană) și traducere autorizată (pentru celelalte limbi)

6. Taxa de evaluare de 50 de lei
Taxele se pot achita în lei la casieria CNRED sau prin Ordin de plată / Mandat Poştal / Virament
bancar. Pentru informații suplimentare, puteți accesa link-ul atașat: https://cnred.edu.ro/ro/platataxelor-pentru-evaluarea-dosarelor.
IMPORTANT!
Documentele emise exclusiv în limbile engleză, franceză, spaniolă și italiană nu trebuie traduse.
În cazul celorlalte limbi străine este obligatorie prezentarea unor copii traduse în limba română și
legalizate la un notariat public.

Diplomele din Italia, Grecia, Spania, Portugalia și Cipru trebuie să poarte Apostila Convenției
de la Haga, iar diplomele eliberate în țări care nu sunt părți ale Convenției de la Haga trebuie
autentificate atât de către Ministerul Educației și Ministerul Afacerilor Externe al țării emitente,
cât și de Ambasada Românei în acea țară.
Toate documentele trebuie recunoscute de către Centrul Național de Recunoaștere și
Echivalare a Diplomelor. Pentru informații suplimentare privind procedura de
recunoaștere și documentele necesare, vă rugăm să consultați pagina web a CNRED:
https://www.cnred.edu.ro/ro/recunoastere-studii-cetateni-europeni-admitere-licenta-inRomania
Dosarele de admitere se trimit la Serviciul Relații Internaționale (Universitatea de Științe
Agronomice și Medicină Veterinară din București, Bd. Mărăști nr 59, sector 1, 011464,
București), conform calendarului de admitere actualizat în fiecare an.
După recunoașterea diplomelor străine de către Ministerul Educației din România,
candidatul respectă același calendar de admitere și aceleași condiții de candidatură precum
cetățenii români (inclusiv înscrierea la facultate, documentele, posibile examene sau
concurs de dosare).
Certificatul de recunoaștere va fi trimis universității și redirecționat titularului documentelor de
studiu sau, după caz, oricărei persoane împuternicite de către titularul documentelor).
Obs. Niciun dosar nu va fi examinat dacă lipsesc documente sau spațiile din cereri au fost lăsate
necompletate. Toate documentele (atât copiile autentificate, cât și cele simple) depuse pentru
recunoaștere vor fi păstrate în arhiva CNRED.
Pentru admiterea la universitate, candidații vor pregăti un alt set de documente, în conformitate
cu procedura de admitere.
Trebuie reținut faptul că documentele din dosarul de candidatură se pot modifica anual, conform
metodologiilor elaborate de către Ministerul Educației.

