
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII

Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor

Domnule Ministru,

Numele cetateanului strain _____________________________________________

Firma angajatoare ____________________________________________________

Adresa firmei: _______________________________________________________

Tel., E-mail al persoanei de contact ______________________________________

Denumirea institutiei absolvite de cetateanul strain: _________________________

_ ___________________________________ tara __________________________

Va rog sa binevoiti a aproba recunoasterea studiilor efectuate în strainatate, cu studiile
corespunzatoare din învatamântul românesc, în vederea accesului pe piata de munca.

Anexez la dosar urmatoarele documente:

bifati casutele corespunzând 
actelor existente în dosar

1. Adresa  din  partea  firmei  angajatoare,  cu  specificarea  postului  pe  care
urmeaza sa-l ocupe cetateanul strain

2. Copie xerox a diplomei originale (legalizata daca este limba româna)
3. Traducere legalizata, în limba româna, a diplomei de studii
4. Adeverinta autenticitate (daca este cazul)
5. Copie xerox pasaport cetateanul strain
6. Copie xerox certificat înregistrare firma
7. Delegatie 

Dovada platii __________________________

Data depunerii dosarului ________________

Semnatura delegatului firmei _____________

Domnului Ministru al Educatiei si Cercetarii.



Actele  necesare  firmelor  pentru  obţinerea  ATESTATULUI  DE  RECUNOA
ŞTERE în vederea obţinerii permiselor de muncă

 Cerere adresată Ministrului Educaţiei şi Cercetării, prin care se solicită recunoaşterea actului
de studii (se va menţiona adresa şi telefonul firmei) – cererea este tip –;

 Număr de la registratură (Str. Spiru Haret nr. 12).
 Actul de studii – copie xerox a originalului ( legalizată dacă este în limba 

română)
                  -  traducere legalizată în original.

 Copie xerox după paşaportul cetăţeanului străin (pagina sau paginile care cuprind datele de
identificare).

 Adresă  din  partea  firmei  cu  specificarea  postului  pe  care  respectiva  persoană
urmează să îl ocupe + copie certificat de înmatriculare firmă.

 Delegaţie pentru un angajat  al companiei,  care va depune dosarul şi va ridica atestatul de
recunoaştere;  Ridicarea  atestatelor  de  recunoaştere  se  face  numai  în  baza  împuternicirii
(delegaţie) din partea firmei.

 Dovada achitării sumelor percepute pentru recunoaştere. 

NOTĂ: Actele  de  studii  vor  purta  (pentru  validare)  Apostilla  Convenţiei  de  la  Haga
(pentru statele care sunt parte la convenţie) sau Supralegalizare sau vor fi  însoţite de
Adeverinţa  de  autenticitate  emisă  de  către  autorităţile  competente  din  ţara  de
provenienţă  având  în  vedere  că  în  condiţiile  unei  recunoaşteri  automate  prevalează
recunoaşterea instituţiei de învăţământ din statul de origine;

Sumele percepute pentru recunoaşterea diplomelor de studii sunt: 
50 lei RON pentru diplomele de studii preuniversitare DE LA 01.11.2006
50 lei RON pentru diplomele de studii universitare (colegiu, licenţă, master);
SUMELE VOR FI VIRATE CĂTRE Beneficiar
Ministerul Educaţiei şi Cercetării
Cod Fiscal 13729380
Banca: Direcţia de trezorerie şi contabilitate a municipiului Bucureşti)
Cod IBAN: RO27TREZ7005003XXX000069

Dosarul astfel întocmit se depune la Registratura ministerului din Str. Spiru Haret nr. 10
Notă: şi pentru mai multe dosare pentru aceeaşi companie se vor alcătui dosare complete.
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