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REGULAMENTUL  

PRIVIND RECUNOAȘTEREA ȘI ECHIVALAREA STUDIILOR  

ȘI A PERIOADELOR DE PRACTICĂ EFECTUATE ÎN CADRUL 

PROGRAMULUI ERASMUS+ 

 

 

CAPITOLUL I 

DISPOZIȚII GENERALE 

 

Art. 1. Cadrul legal 

(1) Regulamentul privind recunoașterea și echivalarea studiilor și a perioadelor de 

practică efectuate în cadrul programului Erasmus+ este adoptat în temeiul următoarelor 

acte: 

a) Carta Universitară Erasmus 2014-2023 (Erasmus Charter for Higher Education – 

ECHE) conferită Universității „Nicolae Titulescu” (în continuare, Universitatea) 

de către Comisia Europeană; 

b) Ghidul de utilizare ECTS, al Comisiei Europene;  

c) Ghidul Programului Erasmus+, al Comisiei Europene; 

d) Contractul de finanțare încheiat în cadrul Programului Erasmus+ între Agenția 

Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării 

Profesionale (ANPCDEFP) și Universitate;  

e) Ordinul Ministrului Educației și Cercetării Științifice nr. 3223 din 8 februarie 

2012 pentru aprobarea Metodologiei de recunoaștere a perioadelor de studii 

efectuate în străinătate; 

f) Carta Universității „Nicolae Titulescu” din București; 

g) Regulamentul de organizare și funcționare al Biroului Erasmus+ al Universității. 

 

Art. 2.  
Regulamentul prezent asigură cadrul de recunoaștere și echivalare a studiilor și a 

perioadelor de practică efectuate în cadrul programului Erasmus+. 

 

Art. 3.  
Documentul care prin care se realizează recunoașterea academică a studiilor  și a 

perioadelor de practică efectuate în cadrul programului Erasmus+ este Fișa de 

recunoaștere și echivalare a rezultatelor obținute în mobilitate (Anexa nr. 1).  

 

Art. 4.  
Principiile ce stau la baza procesului de recunoaștere și echivalare a studiilor și a 

perioadelor de practică sunt:  
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a) recunoașterea in integrum și automată a perioadei de studiu sau de practică 

Erasmus, a numărului total de credite transferabile acumulate de student în 

perioada mobilității Erasmus+; 

b) asigurarea recunoașterii academice a creditelor obținute în mobilitate ca 

parte a diplomei finale prin înscrierea în Suplimentul la diplomă a 

mențiunilor privitoare la rezultate, instituția gazdă și perioada mobilității; 

c) echivalarea perioadelor de studiu sau de practică Erasmus prin reguli de 

conversie clare, transparente şi focalizate pe competențe, și nu pe denumirile 

disciplinelor; 

d) acordarea statutului cel mai favorabil pentru student în ceea ce privește 

includerea notelor obținute în mobilitate în media generală,  echivalarea 

neputând prejudicia poziția studentului în clasamentul facultății de origine. 

 

CAPITOLUL II 

ATRIBUȚII 

 

Art. 5.  
Consiliul facultății aprobă Fișele de echivalare a rezultatelor obținute în mobilitate și 

componența Comisiei de recunoaștere și echivalare a rezultatelor obținute în mobilitatea 

Erasmus. 

 

Art. 6.  
La nivelul fiecărei facultăți există o Comisie de recunoaștere și echivalare a rezultatelor 

obținute în mobilitatea Erasmus, formată din 3 membri: decanul (sau un reprezentant al 

acestuia), coordonatorul responsabil de Programul Erasmus de la nivelul facultății și un 

director de departament de specialitate (sau un cadru didactic reprezentant al acestuia). 

Rolul acesteia este de a întocmi Fișa de recunoaștere și echivalare a rezultatelor obținute 

în mobilitate.  

 

Art. 7.  
Coordonatorul responsabil de Programul Erasmus de la nivelul facultăților propune 

Comisiei de recunoaștere și echivalare modul în care se recunosc rezultatele academice 

ale studenților, prin Fișa de recunoaștere și echivalare a rezultatelor obținute în 

mobilitate. 

 

Art. 8.  
Secretariatul facultății are următoarele atribuții: 

a) arhivează Fișa de recunoaștere și echivalare a rezultatelor obținute în 

mobilitate, împreună cu un extras din procesul-verbal din ședința consiliului 

facultății în care s-a aprobat echivalarea; 

b) oferă informații și consiliere studenților privind sesiunile de examene. 

c) asigură înscrierea informațiilor privitoare la creditele obținute și disciplinele 

recunoscute și echivalate în Suplimentul la diplomă.  

 

Art. 9.  
Biroul Erasmus+ facilitează recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute în 

mobilitate, astfel: 
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a) menține corespondența cu instituțiile gazdă privind transmiterea situației 

școlare (Transcript of Records); 

b) informează și transmite studenților situația școlară (Transcript of Records) în 

cazul primirii acestora in mod direct de la instituțiile gazdă; 

c) primește cererea studentului de recunoaștere si echivalare și o transmite 

coordonatorului responsabil de Programul Erasmus de la nivelul facultăților. 

d) primește și arhivează în dosarul studentului Fișa de recunoaștere și 

echivalare a rezultatelor obținute în mobilitate, aprobată, și anexele acesteia;  

e) înscrie in instrumentul Mobility Tool informațiile privind creditele 

recunoscute.   

 

Art. 10.  

Studentul participant în mobilitate: 

a) se asigură că are Acordul de studii (Learning/ Traineeship Agreement) 

semnat în original – atât varianta inițială cât și modificările ulterioare; 

b) inițiază procesul de recunoaștere prin depunerea, la Biroul Erasmus+, a 

Cererii de recunoaștere și echivalare a rezultatelor obținute în mobilitate 

(Anexa nr. 2); 

c) însoțește cererea de documentele justificative în exemplarele și modalitățile 

indicate de Biroul Erasmus+. 

 

CAPITOLUL III 

PROCEDURA DE RECUNOAȘTERE ȘI ECHIVALARE  

 

Art. 11.  

Acordul de studii/formare profesională (Learning/ Traineeship Agreement) aferent 

mobilității Erasmus reprezintă baza pentru recunoașterea perioadei de stagiu. Modelul 

cadru al acestui acord este oferit prin intermediul ANPCDEFP de către Comisia 

Europeană, și poate fi modificat anual. 

 

Art. 12.  

Procedura de recunoaștere și echivalare este declanșată prin cererea studentului adresată 

Biroului Erasmus+, însoțită de următoarele documente: 

a) situația școlară din partea instituției gazdă (Transcript of Records) – original 

și copie; 

b) acordul de studii/formare profesională (Learning/ Traineeship Agreement) – 

inițial și cu modificările ulterioare- original și copie; 

c) certificatul de prezență (Arrival/Departure Certificate) - original și copie; 

d) declarație privind includerea notelor echivalate în media generală a 

studentului (Anexa nr. 3) -original și copie. 

 

Art. 13.  

Biroul Erasmus+ transmite cererea studentului însoțită de documentele justificative 

către Coordonatorul responsabil de Programul Erasmus de la nivelul facultăților. 

Comisia de recunoaștere și echivalare a rezultatelor obținute în mobilitatea Erasmus 

întocmește Fișa de recunoaștere și echivalare a rezultatelor obținute în mobilitate și o 

supune aprobării consiliului facultății. 
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Art. 14.  

Fișa de recunoaștere și echivalare a rezultatelor obținute în mobilitate, aprobată,  devine 

catalog și se arhivează împreună cu cataloagele. 

 

 

Art. 15.  

Baza de echivalare a creditelor ECTS obținute în timpul perioadei de studii în 

străinătate o constituie Sistemul European al Creditelor Transferabile (ECTS). 

Echivalarea se realizează pe baza Grilei de echivalare a notelor obținute în mobilitatea 

Erasmus ( Anexa nr. 4) 

 

Art. 16.  

În cazul disciplinelor evaluate prin calificative admis/respins, în Suplimentul de 

Diplomă se vor înscrie punctele de credit obținute și calificativul respectiv. 

 

Art. 17.  

În cazul în care universitatea gazdă menționează pe situația eliberată două tipuri de 

notare (nota locală și nota ECTS), va fi luat în calcul, în vederea echivalării, sistemul 

cel mai avantajos pentru student, păstrându-se aceeași unitate de evaluare. 

 

Art. 18.  

Se pot echivala discipline fie din semestrul în care are loc mobilitatea, fie din semestre 

ulterioare.  

 

CAPITOLUL IV 

STATUTUL STUDENTULUI 

 

Art. 19.  

Drepturile câștigate ca student la universitatea de origine, respectiv subvenția de studiu, 

bursele de studiu, bursele sociale, bursele de excelență, alte drepturi sau facilități, nu se 

pot retrage pe perioada stagiului Erasmus sau din cauza participării la Programul 

Erasmus. 

 

Art. 20.  

Echivalarea nu prejudiciază poziția studentului în clasamentul facultății de origine 

pentru anul universitar ulterior celui în care studentul a participat la stagiul Erasmus. 

Studentul va declara, ulterior aprobării documentelor de echivalare, dacă alege 

includerea disciplinelor echivalate în media sa generală (Declarație privind includerea 

notelor echivalate în media generală a studentului (Anexa nr. 3)). 

 

Art. 21.  

Studentul Erasmus are dreptul să susțină eventualele examene nepromovate ca urmare a 

participării la Programul Erasmus. Media pentru disciplinele la care studentul Erasmus 

a putut participa la examene la universitatea de origine este cea care se va lua în calcul 

la stabilirea clasamentului. 
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Art. 22.  

Examenele la disciplinele care nu fac obiectul acordului de studii/formare profesională 

aferent mobilității Erasmus, precum şi examenele nepromovate în cadrul perioadei de 

stagiu Erasmus se susțin la universitatea de origine, în timpul sesiunilor de examene 

aprobate la nivelul Universității. 

 

Art. 23.  

(1) În cazul în care studenții se află în situația de a nu putea participa la sesiunile de 

examene aprobate la nivelul Universității, ca urmare a participării la mobilitatea 

Erasmus, se pot organiza sesiuni speciale de examene. 

(2) Nu vor fi percepute taxe pentru prima examinare și restanță, indiferent de sesiunea 

în care studentul susține examenele la care nu a putut participa datorită mobilității 

Erasmus+. 

 

Art. 24.  

Prezentul Regulament a fost adoptat în ședința Senatului din data de 26.04.2017. 

 

Anexe  

(1) Fișa de recunoaștere și echivalare a rezultatelor obținute în mobilitate (Anexa 

nr. 1); 

(2) Cerere de recunoaștere și echivalare a rezultatelor obținute în mobilitate (Anexa 

nr. 2); 

(3) Declarație privind includerea notelor echivalate în media generală a studentului 

(Anexa nr. 3); 

(4) Grila de echivalare a notelor obținute în mobilitatea Erasmus (Anexa nr. 4). 

 

 


