
           

   

      CABINET MINISTRU 
 

 
Str. Gen. Berthelot, nr. 28-30  

010168,  București  
Tel:    +40 (0)21 405 62 00 

www.edu.ro 
 

 

ORDIN 

privind actualizarea taxelor pentru serviciile prestate de către Centrul Național de 
Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor 

 
 
În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 49/1999 privind înființarea Centrului 
Național de Recunoaștere şi Echivalare a Diplomelor, 

Având în vedere prevederile Ordinului ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 
4.022/2008*) privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului 
Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor și a Metodologiei de recunoaștere 
și echivalare a diplomelor, certificatelor și titlurilor științifice, cu modificările 
ulterioare, 
Ordinul Ministerului educației naționale și cercetării nr. 5443/2016 privind aprobarea 
operațiunilor de încasări și a taxelor pentru serviciile prestate de către Centrul Național 
de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor, 
În temeiul dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările și completările 
ulterioare, 
 

Ministrul interimar al educației naționale 
emite prezentul ordin: 

 
Art. 1 Se aprobă actualizarea taxelor pentru serviciile prestate de către Centrul 
Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor, după cum urmează:  
a) Recunoașterea/echivalarea studiilor preuniversitare și universitare: 100 lei. 

b) Vizarea actelor de studii, a anexelor la actele de studii și a documentelor care atestă 
calitatea de student: 50 lei pentru fiecare act.  
c) Eliberare adeverințe privind studiile efectuate în România și în străinătate: 50 lei. 
d) Eliberare documente în limbile engleză și/sau franceză: 50 lei. 
e) Efectuarea de fotocopii ale documentelor necesare prestării serviciilor Centrului 
Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor: 1 leu/filă. 

Art. 2 Taxele prevăzute la art. 1 pot fi achitate prin casieria Ministerului Educației 
Naționale, mandat poștal și prin virament bancar. 

Art. 3 La intrarea în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice dispoziție contrară. 

Art. 4 Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor și Direcția Generală 
Economică duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 
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