
 

  

 

Amendamentele ANOSR la Proiectul de ordin al 
ministrului privind actualizarea taxelor pentru serviciile prestate de către Centrul 

Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor 
 

În urma publicării Proiectului de ordin al ministrului privind actualizarea taxelor pentru serviciile prestate de către Centrul Național de 

Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED), ANOSR propune o serie de aspecte care trebuie să fie luate în considerare de Ministerul Educației 

înainte de a adopta acest document. 

Propunător: Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) - federația națională studențească, 

nonguvernamentală și non-partizană care, de peste 20 ani, are ca scop principal reprezentarea intereselor comune ale studenților din România, 

apărarea și promovarea drepturilor și obligațiilor acestora, cât și stimularea participării lor la actul educațional și la viața socială, economică și 

culturală. 

Adresă de contact: office@anosr.ro 
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Nr. 

crt. 
Forma inițială Forma propusă Justificare 

1 

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. 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: 50 lei. 

b) Vizarea actelor de studii, a anexelor la 

actele de studii și a documentelor care atestă 

calitatea de student: 20 lei pentru fiecare act. 

c) Eliberare adeverințe privind studiile 

efectuate în România și în străinătate: 20 lei. 

d) Eliberare documente în limbile engleză 

și/sau franceză: 20 lei. 

e) Efectuarea de fotocopii ale documentelor 

necesare prestării serviciilor Centrului 

Național de Recunoaștere și Echivalare a 

Diplomelor: 1 leu/filă. 

În conformitate cu principiul transparenței ce 

constă în asigurarea vizibilității totale a 

deciziilor și a rezultatelor și în baza modului 

netransparent de stabilire a cuantumului 

taxelor conform Proiectului de ordin al 

ministrului privind actualizarea taxelor pentru 

serviciile prestate de către Centrul Național de 

Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor 

(CNRED), solicităm menținerea cuantumului 

actual și eliminarea taxei pentru efectuarea 

de fotocopii ale documentelor necesare 

prestării serviciilor CNRED întrucât este 

inadmisibilă majorarea taxelor în lipsa unei 

expuneri de motive și a unei fundamentări 

transparente. 



 

  

2 Adăugare 

După Articolul 2 se adaugă un articol nou. 

 

Atr. 3 Beneficiază de gratuitate la serviciile de 

vizare, recunoaștere și echivalare în scopul 

continuării studiilor: 

a) orfani de unul sau ambii părinți, respectiv 

pentru care s-a dispus ca măsură de 

protecție plasamentul; 

b) bolnavi TBC, care se află în evidența 

unităților medicale, celor care suferă de 

diabet, boli maligne, sindromuri de 

malabsorbție grave, insuficiență renală 

cronică, astm bronșic, epilepsie, 

cardiopatii congenitale, hepatită cronică, 

glaucom, miopie gravă, boli imunologice, 

boli rare, tulburări din spectrul autist, boli 

hematologice (hemofilie, talasemie etc.), 

surditate, fibroză chistică, cei infestați cu 

virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu 

În conformitate cu principiul echității și 

principiul egalității de șanse care stau la baza 

sistemului de învățământ, propunem 

stabilirea gratuității privind serviciile CNRED 

pentru beneficiarii orfani, cei care suferă de 

boli grave și cronice și românii de 

pretudindeni. Această măsură are scopul de a 

facilita și încuraja accesul la educație. 



 

  

handicap locomotor, spondilită 

anchilozantă sau reumatism articular și cu 

orice alte boli cronice are pot fi luate în 

considerare de CNRED; 

c) români de pretutindeni. 

 

Se procedează la numerotarea articolelor. 

 


