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Procedura #13b

Procedura #13b
PCUe: Eliberarea atestatelor de recunoastere în vederea accesului pe piata fortei de munca pentru
cetatenii statelor membre UE si SEE si Confederatia Elvetiana si membrii de familie ai acestora,
posesori ai unui permis de sedere termen lung CE / long term CE 2x
RO: Recunoaşterea studiilor superioare ale cetăţenilor din state membre UE, SEE şi din Confederaţia
Elveţiană, membrii de familie ai acestora, posesorii unui permis de şedere pe termen lung CE și
refugiați, în vederea accesului pe piața forței de muncă
EN: Study recognition for citizens of the EU, EEA Member States and of the Swiss Confederation, their
family members, holders of a long term CE residence permit and refugees, in order to access the work
market
FR: Reconnaissance de documents d'études préuniversitaires pour les citoyens d'autres pays de
l'Union européenne, protection subsidiaire et réfugiés pour faciliter l’accès au marché d’emploi en
Roumanie

Procedura #12
PCUe: Echivalarea / recunoasterea diplomelor de doctorat
RO: Recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional,
obținute în străinătate
EN: Recognition of doctorate diploma and of PhD. in science or in a professional ﬁeld, obtained abroad
FR: Reconnaissance du diplôme de doctorat et de doctorat en sciences ou dans un domaine
professionnel, obtenu à l'étranger

Procedura #15
PCUe: Recunoasterea functiilor didactice din învatamântul universitar obtinute într-o institutie de
învatamânt universitar acreditata într-un stat membru al Uniunii Europene, Spatiul Economic
European si în Confederatia Elvetiana / CNRED descentralizează activitatea de recunoaștere a calității
de conducător de doctorat și a funcției didactice obținute în străinătate
RO: Recunoașterea automată a funcțiilor didactice din învățământul universitar obținute în instituții
de învățământ universitar acreditate din străinătate
EN: Recognition of academic teaching positions obtained in accredited foreign higher education
institution
FR: Reconnaissance des titres académiques des enseignants conférés par les établissements
d’enseignement supérieur accrédités
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Procedura #4
PCUe: Dobândirea automata a calitații de conducator de doctorat în România pentru persoanele care
au obținut aceasta calitate în statele membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European
și Confederația Elvețiana / CNRED descentralizează activitatea de recunoaștere a calității de
conducător de doctorat și a funcției didactice obținute în străinătate
RO: Recunoașterea automată a calității de conducător de doctorat obținută în instituții de învățământ
universitar acreditate din străinătate
EN: The automatic recognition of doctoral supervisor obtained in accredited foreign higher education
institution
FR: La reconnaissance automatique de la qualité de directeur de thèse de doctorat
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