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ORDIN nr. 3199.2012 pentru aprobarea Metodologiei privind eliberarea pentru profesiile 
nereglementate în România a adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 
2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind 
recunoaşterea calificărilor profesionale 
 
În temeiul Legii nr. 157/2005 pentru ratificarea Tratatului dintre Regatului Belgiei, Republica Cehă, 
Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul 
Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, 
Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, 
Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica 
Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii 
şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) şi Republica Bulgaria şi România 
privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană, semnat de România la 
Luxemburg la 25 aprilie 2005, 
în conformitate cu dispoziţiile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
În temeiul Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru 
profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare, 
în baza Hotărârii Guvernului nr. 49/1999 privind înfiinţarea Centrului Naţional de Recunoaştere şi 
Echivalare a Diplomelor, a Ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 4.022/2008*) 
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului Naţional de Recunoaştere şi 
Echivalare a Diplomelor şi a Metodologiei de recunoaştere şi echivalare a diplomelor, certificatelor şi 
titlurilor ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare, 
_____ 
*) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 4.022/2008 nu a fost publicat în Monitorul 
Oficial al României, Partea I. 
În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare, 
ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin. 

Art. 1 
Se aprobă Metodologia privind eliberarea pentru profesiile nereglementate în România a 
adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale, 
prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 

Art. 2 
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice dispoziţie contrară. 

Art. 3 
Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor va duce la îndeplinire prevederile 
prezentului ordin. 

Art. 4 
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
-****- 

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, 
Daniel Petru Funeriu 
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ANEXĂ: METODOLOGIE din 3 februarie 2012 privind eliberarea pentru profesiile 
nereglementate în România a unei adeverinţe de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 
2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind 
recunoaşterea calificărilor profesionale 

Art. 1 
(1)Prezenta metodologie se aplică cetăţenilor români, cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, 
ale Spaţiului Economic European, precum şi cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene care au studiat pe 
teritoriul României şi care solicită eliberarea unei adeverinţe de conformitate, în scopul exercitării, în 
mod independent sau ca salariat, a unei profesii nereglementate în România, dar reglementată în unul 
dintre statele menţionate mai sus. 
(2)Adeverinţa atestă conformitatea studiilor absolvite în România cu prevederile Directivei 2005/36/CE 
a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor 
profesionale. 

Art. 2 
(1)Adeverinţa de conformitate se eliberează de către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a 
Diplomelor, denumit în continuare CNRED, putând fi solicitată de către cetăţenii prevăzuţi la art. 1 alin. 
(1) în baza unui act de studii (diplomă, adeverinţă, certificat sau atestat de competenţă etc.), care se 
eliberează de o unitate de învăţământ sau de o instituţie acreditată de învăţământ superior, din cadrul 
sistemului naţional de învăţământ din România. 
(2)Adeverinţa se eliberează în limba română şi în limba engleză, modelul acesteia fiind prevăzut în 
anexa nr. 2. 

Art. 3 
Dosarul pentru obţinerea adeverinţei de conformitate include: 
a)cererea prin care se solicită eliberarea adeverinţei de conformitate, conform modelului prevăzut în 
anexa nr. 1; 
b)actul de studii pentru care se solicită eliberarea adeverinţei de conformitate (diploma, adeverinţă, 
certificatul sau atestatul de competenţă etc.), în copie legalizată; 
c)adeverinţa de autenticitate a actului de studii, eliberată de unitatea de învăţământ sau de instituţia 
acreditată de învăţământ superior emitentă - original sau copie legalizată, excepţie făcând adeverinţele 
care ţin locul diplomei de studii, pentru care nu se solicită prezentarea unei adeverinţe de autenticitate; 
d)anexa la actul de studii (foaia matricolă sau suplimentul la diplomă), în copie legalizată; 
e)diploma anterioară şi/sau foaia matricolă anterioară, în copie, în cazul în care se solicită eliberarea 
adeverinţei pentru diploma sau certificatul de şcoală postliceală, de şcoală profesională, de învăţământ 
complementar sau de ucenici; 
f)documente personale de identificare, în copie, precum şi dovada de schimbare a numelui, în cazul în 
care numele înscris pe diplomă nu mai coincide cu cel din actul de identitate; 
g)taxa pentru evaluarea dosarului de eliberare a adeverinţei de conformitate, în valoare de 20 lei. 

Art. 4 
(1)Dosarul se depune de solicitant la registratura Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului. 
(2)Termenul de emitere a adeverinţei sau de comunicare a deciziei de neemitere este de 15 zile 
lucrătoare de la data înregistrării dosarului. 
(3)În termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării dosarului, CNRED verifică existenţa tuturor 
documentelor prevăzute la art. 3 şi înştiinţează solicitantul în cazul în care constată că dosarul nu este 
complet. 
(4)Termenul prevăzut la alin. (2) poate fi prelungit în cazul în care se impun verificări suplimentare ale 
actelor depuse la dosar. 
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(5)Dacă în termen de 60 de zile de la transmiterea înştiinţării în conformitate cu alin. (3) nu se 
înregistrează completarea dosarului, atunci CNRED returnează dosarul solicitantului. 

Art. 5 
Adeverinţa de conformitate se eliberează solicitantului sau unei persoane împuternicite ori, la cererea 
scrisă a solicitantului, se transmite prin poştă la adresa indicată în cererea scrisă menţionată la art. 3 lit. 
a). 

Art. 6 
Contestarea deciziei CNRED de a nu emite adeverinţa de conformitate se depune la Registratura 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în termen de 30 de zile lucrătoare de la 
înştiinţarea solicitantului. 

Art. 7 
Adeverinţa de conformitate care nu a fost eliberată se păstrează în arhiva Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului cu termen permanent 

Art. 8 
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta metodologie. 
-****- 
 

ANEXA Nr. 1: CERERE către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului privind 
eliberarea pentru profesiile nereglementate în România a unei adeverinţe de conformitate a 
studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 
septembrie 2005 

1.Solicitant 
Date personale 
Numele şi prenumele: .................. 
Cetăţenia: ................ 
Domiciliul: .................... 
Telefon: ........................ 
E-mail: ......................... 

2.Solicitare 
Solicit eliberarea adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005, în scopul exercitării profesiei de 
....................... în ţara ..................... 

3.Certific includerea în dosar a următoarelor documente: 
|_| Actul de studii pentru care se solicită eliberarea adeverinţei de conformitate (diploma, adeverinţa, 
certificatul sau atestatul de competenţă etc.), în copie legalizată 
|_| Adeverinţa de autenticitate a actului de studii, original sau copie legalizată 
|_| Anexa la actul de studii (foaia matricolă sau suplimentul la diplomă), în copie legalizată 
|_| Diploma anterioară şi/sau foaia matricolă anterioară, în copie 
|_| Actul de identitate valabil, în copie (dovada schimbării numelui, dacă este cazul) 
|_| Copie de pe dovada plăţii sumei aferente 

4.Solicit eliberarea adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE: 
|_| prin ridicare de la sediul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, personal sau prin 
împuternicit; 
|_| transmitere prin poştă, la următoarea adresă: ...................... 

5.Declar pe propria răspundere că informaţiile prezentate în prezenta cerere şi documentele incluse în 
dosar corespund realităţii. 
Data .............. 
Semnătura ................. 
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ANEXA Nr. 2: 
(1)_ 

ROMÂNIA 
CENTRUL NAŢIONAL 

DE RECUNOAŞTERE ŞI ECHIVALARE A
DIPLOMELOR 

MINISTERUL 
EDUCAŢIEI, 

CERCETĂRII, 
TINERETULUI ŞI 

SPORTULUI 

ADEVERINŢĂ 
se atestă 
că ............... (actul de studii) ..............., în profilul/domeniul ....................., specializarea 
.........................., seria ............. nr. .............., eliberată dlui/dnei ......................, naţionalitatea 
.....................,sexul ....................., născut/ă în ......................, cu domiciliul în ......................., de către 
.................., cu numărul ....................... din .................., îndeplineşte condiţiile de formare prevăzute de 
art. ............. din Directiva 2005/36/CE, având o durată de .............., şi conferă dreptul de exercitare a 
profesiei fără alte condiţii speciale. 
Profesia nu este reglementată în România. 
Prezenta adeverinţă a fost eliberată pentru recunoaşterea în străinătate a diplomei menţionate. 

(2)_ 
NATIONAL CENTRE 

FOR RECOGNITION AND 
EQUIVALENCE OF DIPLOMAS 

MINISTRY OF EDUCATION, 
RESEARCH, 
YOUTH AND 

SPORTS 
  
Nr./No ........./................. 

CERTIFICATE 
attests 
that ................. (the study document) ................ in the field ................., specialization ......................., 
series .............. no .............., awarded to ..................., nationality .................., gender ................., place of 
birth ................, registered address ........................, issued by ................, registry no ............... on 
........................, meets the conditions of training stated by art ............... of the Directive 2005/36/EC, 
having a length of studies of .........., and gives directly the right to exercise the profession without any 
other auxiliary requirements. 
The profession is not regulated in Romania. 
This certificate has been issued for the recognition of the mentioned diploma in a foreign country. 
Director/Director, ................ 
Consilier/Counsellor, ............... 
Eliberată la Bucureşti la/Done in Bucharest on ................. Nr./No. ...................... 
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 108 din data de 10 februarie 2012 

 


