
Pentru candidații care nu dețin acte de studii emise de către o unitate 
din structura statului român 

 
 
În atenția cetățenilor români cu domiciliul stabil în România (posesori de carte de identitate 
românească) care au studiat şi au acte de studii obținute în afara României 
Pe lângă actele necesare pentru înscriere, candidații care au acte de studii obținute în 
străinătate, trebuie să încarce în aplicația de înscriere Atestatul de echivalare a diplomei de 
bacalaureat.   
 
Echivalarea diplomei se face de către Centrul Național pentru Recunoașterea și Echivalare a 
Diplomelor (CNRED), din cadrul Ministerului Educației, informații referitor la echivalare se pot 
găsi la adresa:  
https://cnred.edu.ro/ro/echivalare-diplome-de-bacalaureat-obtinute-in-strainatate 
 
Candidații trebuie să transmită documentele necesare echivalării sub formă de copii scanate, 
lizibile, în format PDF, la adresa de e-mail:  international.office@unitbv.ro 
 
Tot in e-mail vor solicita si echivalerea mediei la examenul de finalizare a studiilor, medie pe 
care o vor introduce apoi pe platforma de inscriere ca fiind nota examenului de Bacalaureat 
sau de licenta (pt inscrierea la Masterat). Si aceasta adeverință eliberata de Comisia de 
echivalare a universității Transilvania din Brășov, va fi încărcată în aplicație.  
 
Dacă un singur document (din cele solicitate de CNRED) lipseste din documentele trimise în 
vederea echivalării diplomei de Bacalaureat, cererea nu va fi soluționată iar înscrierea 
candidatului în aplicația de admitere nu va fi procesată. 
 
Candidații vor primi pe e-mail de la Biroul de cooperare internațională (tel: 0268 477 384) o 
adeverință care confirmă depunerea documentelor pentru echivalarea diplomei și Adeverinta 
cu echivalarea notei de Bacalaureat sau Licenșă. Acestea vor fi  încărcate în aplicația de 
înscriere on-line, în locul Atestatului de echivalare a diplomei de bacalaureat / licență. 
 
Precizare: dacă diploma și foaia matricolă sunt redactate într-o limbă străină, este necesară o 
traducere legalizată a acestora în limba română. 

https://cnred.edu.ro/ro/echivalare-diplome-de-bacalaureat-obtinute-in-strainatate
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Pentru candidații care au deja Atestatul de echivalare a diplomei de Bacalaureat / Licență  
eliberat de către Centrul Național pentru Recunoașterea și Echivalare a Diplomelor (CNRED), 
din cadrul Ministerului Educației și doresc doar Adeverința de echivalare a mediei de la 
Bacalaureat vor trimite un e-mail la adresa:  admitere-seaa@unitbv.ro 
In email se va solicita Adeverința cu echivalarea mediei de la Bacalaureat si se vor atașa 
următoarele documente:  
Diploma de Bacalaureat / Licență copie, dacă actul de studii este emis în limba română, 
engleză, franceză, spaniolă, italiană. Copie şi traducere legalizată (în original) în limba română 
pentru actele emise în celelalte limbi străine 
Situația școlară pentru ultimii 2 ani de studii din care să rezulte disciplinele studiate și 
calificativele obținute. Copie, dacă actele de studii sunt emise în limba română, engleză, 
franceză, spaniolă, italiană. Copie şi traducere legalizată (în original) în limba română 
pentru actele emise în celelalte limbi străine 
Alte documente: adeverință de promovare a examenului de bacalaureat din Italia; Pruebas de 
Aptitud para el Acceso a la Universidad, calificación Apto din Spania; adeverință emisă de 
Verket för högskoleservice privind accesul la studii universitare din Suedia; etc. - copie pentru 
actele de studii redactate în limbi de circulație internațională (engleză, franceză, spaniolă, 
italiană) sau copie şi traducere legalizată în limba română pentru actele de studii redactate în 
alte limbi 
Cartea de identitate  
 

Linkuri    utile  
Echivalare diploma de bac - cetatean roman: https://cnred.edu.ro/ro/echivalare-diplome-de-
bacalaureat-obtinute-in-strainatate 

Echivalare diploma de licenta - cetatean roman: https://cnred.edu.ro/ro/echivalare-studii-
superioare-de-licenta-efectuate-in-strainatate 
 
Echivalare diploma de bac - cetatean ue: https://cnred.edu.ro/ro/recunoastere-studii-
cetateni-europeni-admitere-licenta-in-Romania 
 
Echivalare diploma de licenta - cetatean ue: https://cnred.edu.ro/ro/recunoastere-studii-
cetateni-europeni-admitere-master-doctorat-DPPD-in-Romania 
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