
ORDIN  Nr. 4697/2019 din 2 august 2019 

pentru aprobarea Metodologiei privind eliberarea adeverinţei de conformitate a studiilor universitare cu prevederile 

Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale, cu modificările ulterioare, pentru cetăţenii care au 

studiat în România, în scopul desfăşurării activităţii didactice la nivel de învăţământ superior în străinătate 

EMITENT:     MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 657 din 7 august 2019 

 

    În temeiul Legii nr. 157/2005 pentru ratificarea Tratatului dintre Regatul 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 art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei 

Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

    ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin. 

 

 

    ART. 1 

    Se aprobă Metodologia privind eliberarea adeverinţei de conformitate a studiilor universitare cu prevederile Directivei 

2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale, cu modificările ulterioare, pentru cetăţenii care au studiat în 

România, în scopul desfăşurării activităţii didactice la nivel de învăţământ superior în străinătate, prevăzută în anexa care 

face parte integrantă din prezentul ordin. 



    ART. 2 

    Direcţia generală învăţământ universitar din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi instituţiile de învăţământ superior 

duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

    ART. 3 

    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

                              Ministrul educaţiei naţionale, 

                             Ecaterina Andronescu 
 

    Bucureşti, 2 august 2019. 

    Nr. 4.697. 

 

    ANEXĂ 

 

                         METODOLOGIE 

privind eliberarea adeverinţei de conformitate a studiilor universitare cu prevederile Directivei 2005/36/CE privind 

recunoaşterea calificărilor profesionale, cu modificările ulterioare, pentru cetăţenii care au studiat în România, în 

scopul desfăşurării activităţii didactice la nivel de învăţământ superior în străinătate 
 

    ART. 1 

    Prezenta metodologie se aplică cetăţenilor români şi cetăţenilor din statele membre ale Uniunii Europene, cetăţenilor din 

statele semnatare ale acordului privind Spaţiul Economic European şi din Confederaţia Elveţiană, care au studiat în România 

şi care solicită, în scopul desfăşurării activităţii didactice la nivel de învăţământ superior în unul dintre statele membre ale 

Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European sau din Confederaţia Elveţiană, în mod independent sau ca salariat, 

eliberarea adeverinţei de conformitate a studiilor universitare cu prevederile Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea 

calificărilor profesionale, cu modificările ulterioare. 

 

 



    ART. 2 

    (1) Adeverinţa de conformitate a studiilor universitare poate fi solicitată de către cetăţenii prevăzuţi la art. 1 în baza 

actelor de studii universitare eliberate de instituţii de învăţământ superior acreditate din cadrul sistemului naţional de 

învăţământ din România şi a atestatelor de recunoaştere a studiilor emise de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare 

a Diplomelor, dacă este cazul. 

    (2) Adeverinţa se eliberează în limba română şi în limba engleză, modelul acesteia fiind prevăzut în anexa nr. 2 la 

prezenta metodologie. 

    ART. 3 

    Dosarul pentru eliberarea adeverinţei de conformitate a studiilor universitare, prevăzute la art. 1, cuprinde următoarele 

documente: 

    a) cerere-tip prin care se solicită eliberarea adeverinţei de conformitate a studiilor universitare, adresată Ministerului 

Educaţiei Naţionale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta metodologie; 

    b) diploma de doctor, în copie; 

    c) adeverinţa de autenticitate a diplomei de doctor, eliberată de instituţia acreditată de învăţământ superior emitentă, în 

original; 

    d) documente personale de identificare, precum şi dovada de schimbare a numelui, în cazul în care numele înscris pe 

diplomă/actul de studii nu mai coincide cu cel din actul de identitate, în copie. 

    ART. 4 

    (1) Dosarul solicitantului se transmite la Registratura Ministerului Educaţiei Naţionale. 

    (2) În termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării dosarului, Direcţia generală învăţământ universitar din cadrul 

Ministerului Educaţiei Naţionale verifică existenţa documentelor prevăzute la art. 3, emite adeverinţa sau înştiinţează 

solicitantul în cazul în care constată că dosarul nu este complet. 

    (3) Termenul de soluţionare prevăzut la alin. (2) se poate prelungi în cazuri justificate, solicitantul fiind anunţat în scris. 

    (4) Adeverinţa se eliberează titularului sau unei persoane împuternicite ori, la cererea scrisă a solicitantului, se transmite 

la adresa indicată de acesta. 

    (5) Adeverinţa neridicată se păstrează în arhiva Ministerului Educaţiei Naţionale pentru o perioadă nedeterminată. 

    (6) În cazul pierderii, distrugerii complete sau deteriorării parţiale a adeverinţei se poate elibera un duplicat al acesteia. 



    (7) Pentru eliberarea duplicatului, solicitantul adresează în scris o cerere, însoţită de copii ale actelor de studii şi ale 

anexelor la actele de studii pentru care s-a solicitat adeverinţa, copii ale documentelor personale de identificare şi declaraţie 

notarială cu privire la încadrarea în una dintre situaţiile menţionate la alin. (6). 

    ART. 5 

    Refuzul Ministerului Educaţiei Naţionale de a emite adeverinţa prevăzută la art. 1 poate fi contestat la instanţa 

competentă, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

    ART. 6 

    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta metodologie. 

 

    ANEXA 1 

    la metodologie 

 

                         CERERE 

către Ministerul Educaţiei Naţionale privind eliberarea adeverinţei de conformitate a studiilor universitare cu 

prevederile Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale, cu modificările ulterioare, pentru 

cetăţenii care au studiat în România, în scopul desfăşurării activităţii didactice la nivel de învăţământ superior în 

străinătate 
 

    a) Solicitant 

    Date personale 

    Numele şi prenumele: ..................................................... 

    Cetăţenia: ............................................................... 

    Domiciliul: .............................................................. 

    Telefon: ................................................................. 

    E-mail: .................................................................. 

 

    b) Solicitare 



    Solicit eliberarea adeverinţei de conformitate a studiilor universitare cu prevederile Directivei 2005/36/CE, cu 

modificările ulterioare, în scopul desfăşurării activităţii didactice la nivel de învăţământ superior în străinătate, în ţara 

.................................... . 

 

    c) Certific includerea în dosar a următoarelor documente: 
     _ 

    |_| diploma de doctor, în copie; 

     _ 

    |_| adeverinţa de autenticitate a diplomei de doctor, în original; 

     _ 

    |_| documente personale de identificare, precum şi dovada de schimbare a numelui, în cazul în care 

numele înscris pe diplomă/actul de studii nu mai coincide cu cel din actul de identitate, în copie. 
    d) Solicit eliberarea adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE, cu modificările 

ulterioare: 
     _ 

    |_| prin ridicare de la sediul Ministerului Educaţiei Naţionale, personal sau prin împuternicit legal; 

     _ 

    |_| prin mandat poştal, cu plata cheltuielilor poştale la destinaţie, la următoarea adresă: 
    .......................................................................... 

    e) Cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, 

privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că informaţiile prezentate în această cerere şi documentele incluse în 

dosar corespund realităţii. 

 

    Data .................................. 

    Semnătura ..................... 

 

    Ministerului Educaţiei Naţionale, str. G-ral Berthelot nr. 28 - 30, 010168, sectorul 1, Bucureşti 

 

 

 



    ANEXA 2*) 

    la metodologie 

 

    *) Anexa nr. 2 la metodologie este reprodusă în facsimil. 

 
                                   ROMÂNIA 

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI   DIRECŢIA         MINISTRY OF   GENERAL DIRECTORATE 

NAŢIONALE              GENERALĂ         NATIONAL      FOR HIGHER EDUCATION 

                       ÎNVĂŢĂMÂNT       EDUCATION 

                       UNIVERSITAR 

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

 

                ADEVERINŢĂ                           CERTIFICATE 

 

                 Se atestă                              Attests 

 

 că Diploma de Doctor, seria .....,     that Doctor's degree, series ......, 

 nr. ..........., în domeniul           no .............., in the field 

 ................., eliberată de către  ...................., awarded by the 

 ...................., la data de       ..............................., on 

 ........., cu nr. .........., dlui/    the date ............., no 

 dnei ................., născut/ă la    ................, to Mr./Mrs 

 data ......, în localitatea            ....................., born on the 

 ............... judeţ ............     date .................., in 

 ţară ................, cu domiciliul   ................, county ........, 

 în ......................, cetăţenie   country ................, with 

 ..............., certifică nivelul de  domicile in ......................., 

 calificare prevăzut la art. 11 e) din  citizenship ............., certifies 

 Directiva 2005/36/CE, cu modificările  the level of qualification as set out 

 ulterioare, şi conferă dreptul de a    in the Article 11e) of the Directive 

 preda în învăţământul superior.        2005/36/EC, as amended, and give the 

 Profesia de cadru didactic în          right to teach at the higher 

 învăţământul superior este             education level. The profession of 



 reglementată în România. În România,   university teacher is regulated in 

 condiţiile pentru ocuparea funcţiilor  România. 

 didactice în învăţământul superior     In Romania, the conditions for 

 sunt prevăzute de Legea educaţiei      occupying teaching positions in 

 naţionale nr. 1/2011, cu modificările  higher education are provided by the 

 şi completările ulterioare, şi cer     National Education Law no. 1/2011 

 deţinerea diplomei de doctor,          with the subsequent modifications and 

 îndeplinirea standardelor minimale     completions and require the 

 necesare şi obligatorii aprobate prin  possession of the doctoral degree, 

 ordin al ministrului educaţiei         the fulfilment of the minimum 

 naţionale şi îndeplinirea              necessary and compulsory standards, 

 standardelor de ocupare a posturilor   approved by order of the Minister of 

 didactice specifice funcţiei,          National Education, and the 

 aprobate de senatul universitar, fără  fulfilment of the standards of 

 impunerea unor condiţii de vechime,    occupation for the university 

 conform legii. Accesul în profesia de  teaching positions (assistant 

 cadru didactic în învăţământul         professor, lecturer, associate 

 superior nu este condiţionat de        professor, university professor), 

 formarea iniţială psihopedagogică;     approved by the university senate, 

 instituţiile de învăţământ superior,   without imposing any conditions of 

 în baza autonomiei universitare,       age, according to the law. The access 

 stabilesc cerinţele de formare         into the profession of university 

 iniţială şi continuă psihopedagogică.  teacher is not conditioned by the 

 Prezenta adeverinţă a fost eliberată   initial psycho-pedagogical training; 

 pentru recunoaşterea în străinătate a  the higher education institutions, 

 dreptului de a desfăşura activitate    based on the university autonomy, 

 didactică în învăţământul superior.    establish their own requirements for 

                                        the initial and continuous 

                                        psycho-pedagogical training. 

                                        This certificate has been issued for 

                                        the recognition abroad of the right 

                                        to teach at higher education level. 

 

                     Director General/General Director, 

                     ................................. 

 



                                                          Consilier/Counsellor, 

                                                          ..................... 

 

  Eliberată la Bucureşti la data / Issued in Bucharest on the date ............ 

 

                              --------------- 
 


