
Studii universitare de licenţă  

Condiţiile de înscriere pentru cetăţenii din state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului 

Economic European şi din Confederaţia Elveţiană 

 

Dosarele se depun până la 20.08.2015 la Universitatea Ecologică din Bucureşti sau la Registratura 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice(str. Spiru Haret, nr. 10, Sector 1, 010176 Bucureşti) şi 

conţin următoarele documente: 

- cerere (documentul tipizat poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/cerere-

recunoastere-studii-cetateni-europeni-admitere-licenta_2015.pdf); 

- diploma de bacalaureat, copie legalizată; 

- foaia matricolă pentru toţi anii de liceu- copie; 

- actul de identitate, copie; 

- paşaport, copie după paginile 1, 2, 3, 4; 

- documentele se vor prezenta traduse şi legalizate în limba română; 

- dovada taxei de 50 de Ron, pentru evaluarea dosarului; 

Taxa se poate achita la casieria CNRED sau prin Ordin de plată (Beneficiar Ministerul Educaţiei şi 

Cercetării Ştiinţifice, Cod fiscal: 13729380; Banca Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a 

Municipiului Bucureşti- ATCPMB, Cod IBAN: RO86TREZ70020E330500XXXX, Cod SWIFT: 

TREZROBU, Cod BIC: TREZ. 

Studii universitare de master  

Condiţiile de înscriere pentru cetăţenii din state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului 

Economic European şi din Confederaţia Elveţiană 

 

Dosarele se depun până la 20.08.2015, la Universitatea Ecologică din Bucureşti sau la 

Registratura Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice (str. Spiru Haret, nr. 10, Sector 1, 010176 

Bucureşti) şi conţin următoarele documente: 

 

- cerere (documentul tipizat poate fi descărcat de la adresa Http://cnred.edu.ro/pdf/cerere-

recunoastere-studii-cetăţeni-europeni-master-doctorat_2015.pdf); 

- diploma de studii superioare, copie simplă şi traducere legalizată; 

- foaia matricolă/suplimentul la diplomă, copie simplă şi traducere legalizată; 

- actul de identitate; 

- paşaport, copie paginile 1, 2, 3, 4; 

- formularul ,,Authorization for verification” completat (formularul poate fi descărcat de la 

http://cnred.edu.ro/pdf/ Authorization_for_verification.pdf); 

- documentele se vor prezenta traduse şi legalizate în limba română; 

- dovada taxei de 50 de Ron, pentru evaluarea dosarului; 

Taxa se poate achita la casieria CNRED sau prin Ordin de plată (Beneficiar Ministerul 

Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, Cod fiscal: 13729380; Banca Activitatea de Trezorerie şi 

Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti - ATCPMB, Cod IBAN: 

RO86TREZ70020E330500XXXX, Cod SWIFT: TREZROBU, Cod BIC: TREZ. 
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