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Requirements necessary for the equivalence of the diplomas awarded by the technical universities from
Romania in the countries of the European Union (EU) and why these diplomas are not accepted in EU are
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Echivalarea diplomelor s-a pus de la începuturile
existenţei sistemelor de învăţământ superior dezvoltat. Fiecare ţară a urmărit să dispună de resurse
umane cât mai bine pregătite în toate domeniile de
activitate, aceasta fiind una din cerinţele primare
pentru prosperitatea fiecârei naţiuni. În prezent,
această problemă a echivalării diplomelor se pune şi
mai stringent pentru România, care face parte din
Uniunea Europeană (UE), unde este asigurată
mobilitatea persoanelor, aceasta fiind una din
condiţiile care contribuie la trăinicia unităţii UE.
Toate ţările din UE consideră că, pentru această
operaţiune, ar trebui să se plece de la reglementările
existente în UE cu privire la învăţământul superior licenţă  master  doctorat (sistemul LMD), care
facilitează mobilitatea studenţilor în interiorul UE,
precum şi în restul lumii.
Atribuirea diplomelor structurate pe baza acestei
arhitecturi comune (LMD) este bazată pe numărul de
semestre de studii efectuate de la intrarea în
învăţământul superior şi corespondenţa lor la
Sistemul European de Transfer de Credite (European
Credits Transfer Systems, ECTS). Astfel, se
consideră că: licenţa (L) necesită şase semestre de
studii conducând la obţinerea a 180 ECTS (trei ani de
studii); masterul (M), care urmează L, necesită patru
semestre de studii autorizând obţinerea a 120 ECTS
suplimentare. La absolvirea M, subiectul are cinci ani
de studii şi 300 ECTS, în total; doctoratul (D), care
se obţine, în mod normal, după 16 semestre (adică,
opt ani de studii).

Se specifică faptul că există o reţea europeană
însărcinată cu recunoaşterea diplomelor: reţeaua ENIC NARIC (European Network of Information Centres National Academic Recognition Information Centres),
care funcţionează ca centre de informaţie asupra
recunoaşterii profesionale a diplomelor, compusă din:
- reţeaua NARIC (National Academic Recognition
Information Centres), creată în 1984 de Comisia
Comunităţilor Europene şi
- reţeaua ENIC (European Network of Information
Centres), iniţiată de UNESCO şi Consiliul Europei în
1997, după aceleaşi principii ca reţeaua NARIC. Se
pune problema de a stabili, în ţările zonei Europa zonă definită de UNESCO - puncte de contact în
reţeaua capabilă să furnizeze informatii asupra legislaţiei relative la învăţământul superior (recunoaştere, asigurarea calităţii, LMD, ECTS, supliment de
diplomă etc.), statisticile existente şi sistemele diplomelor
naţionale.
Recunoaşterea diplomelor în România şi echivalarea
lor este asigurată de Centrul Naţional de Recunoaştere şi
de Echivalare a Diplomelor (CNRED) al Ministerului
Educaţiei Naţionale (MEN).
In operaţia de echivalare a diplomelor naţionale, este
necesar să se urmărească un învăţământ în care
diplomele naţionale să fie supuse la un anumit control
sever, cerându-se universităţilor şi altor stabilimente
publice de învăţământ, care le conferă, să respecte
criteriile de calitate (durata studiilor, planurile de
învăţământ, programele analitice, modul de evaluare a
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subiecţilor etc.), pentru ca acestea să aibă aceeaşi valoare,
oricare ar fi stabilimentul care le eliberează.
Diploma de inginer, de care ne ocupăm în cele ce
urmează, este o diplomă naţională şi şcolile care o
eliberează sunt abilitate de o comisie de acreditare (de
exemplu, Comisia de Titluri de Ingineri - CTI, în Franţa;
etc.).
În toate ţările euroatlantice şi în ţările de la Vişegrad,
acreditarea universităţilor cuprinde două comisii:
Comisia de evaluare (în Franţa, de exemplu, Agenţia de
Evaluare a Cercetării şi Învăţământului Superior AERES), care decide conţinutul planului de învăţământ,
din acesta făcând parte reprezentanţii tuturor disciplinelor
şi Comisia de Titluri de Ingineri (CTI), care este o
structură autonomă în interiorul Ministerului Învăţământului Superior şi Cercetării Ştiinţifice. CTI acordă
titlul de inginer, după o examinare corespunzătoare a
absolvenţilor, universitatea acordând doar diploma. De
asemenea, propunerile Comisiei de evaluare (AERES)
trebuie confirmate de CTI.
Deoarece în ţările avansate tehnologic nu s-a
schimbat nimic în legătură cu pregătirea inginerilor, este
normal să se continue operaţia de echivalare a diplomelor
existente de-a lungul timpului. Regulile de echivalare
existente se aplică, în continuare. Aceasta se bazează pe
faptul că echivalarea unei diplome, eliberate de Serviciul
recunoaşterii academice şi profesionale a diplomelor
străine, de învăţământ superior, existent în fiecare ţară,
poate să-l ajute pe subiect în acţiunea de căutare a unui
post de angajare corespunzător. Această echivalare este
indispensabilă pentru exercitarea meseriilor (profesiilor)
reglementate. Ea este, de asemenea, indispensabilă, dacă
salariatul este într-un serviciu public sau dacă el primeşte
subventii publice, pentru ca exercitarea misiunilor sale să
corespundă diplomei echivalente cu a celorlalţi angajaţi,
în ţara în care se află.
În privinţa profesiunilor nereglementate, angajatorii
privaţi sunt complet liberi să angajeze subiecţi pe baza
diplomei, pe care cel angajat o are din ţara de unde vine,
fără a exista o decizie de echivalare a diplomei celui
angajat.
În cazul în care subiectul doreşte să exercite o
profesiune reglementată, pe care a obţinut-o într-o ţară
care este membru al Spaţiului economic european şi care
se consideră pe deplin calificat, poate cere aplicarea
directivei europene 2005/36/CE relative la recunoaşterea
calificărilor profesionale de pe lângă organismul
competent, fără a avea nevoie de recunoaşterea
academică (echivalare) a diplomei subiectului.
Dacă subiectul nu poate beneficia de aplicarea
directivei precizate şi are nevoie de recunoaşterea
diplomei, trebuie să solicite o recunoaştere academică
(echivalare) a diplomei posedate, procedură care nu
prevede - în prezent – o măsură generală pentru o tratare
diferenţiată a diplomelor europene.

Ca atare, nu există măsuri generale pentru
echivalarea automată a diplomelor, fiecare dosar fiind
analizat, în mod individual, de organul consultativ
competent.
Fiind vorba de o analiză individuală, pentru un
anumit subiect, este necesar un contact personalizat
pentru a se stabili toate documentele necesare constituirii
dosarului de solicitare a cererii de echivalare. Acest
contact personalizat are loc cu scopul de: - a verifica
buna orientare a demersurilor făcute ţinând seama de
obiectivul de urmat (ţelurile profesionale sau urmărirea
continuării studiilor); - a primi informaţii asupra
dosarului prezentat, în funcţie de jurisprudenţa în
vigoare; - a personaliza diploma.
Toate acestea contribuie la efectuarea de demersuri,
cât mai exacte, pentru a nu face cheltuieli inutile.
Serviciul de echivalare a diplomelor dispune de
patru luni pentru a solicita organului consultativ dosarul
de echivalare şi de 40 de zile pentru a informa subiectul
interesat asupra deciziei luate pe baza avizului respectiv.
Cheltuiala procesului de echivalare a diplomelor se
ridică la 124€ pentru subiecţii din ţările beneficiare de
ajutor public sau la 174€, pentru restul.
Universităţile sunt competente pentru a elibera
echivalenţa diplomelor pentru primul ciclu universitar
(L) şi pentru al treilea ciclu universitar (D), iar Ministerul
Educaţiei Naţionale este competent pentru echivalarea
diplomelor pentru al doilea ciclu universitar (masteratul).
Din cele prezentate, rezultă că pentru echivalarea
diplomelor, fie ţinând seama de reglementările în
vigoare, fie în urma unei înţelegeri, care se va
perfecta, în curând, între ţările europene, se ţine şi se
va ţine seama de calitatea învăţământului superior
tehnic. Echivalarea diplomelor este posibilă numai
între universităţi care au un învăţământ de calitate
destul de apropiat, calitatea fiind dictată de durata
studiilor, planurile de învăţământ, programele analitice
ale disciplinelor din planurile de învăţământ, modul de
recrutare a studenţilor, notarea pe parcursul
şcolarizării, existenţa unor laboratoare didactice şi a
unor laboratoare de cercetare ştiinţifică performante,
organizarea practicii studenţilor pentru o durată
corespunzătoare ş.a.m.d.
Înainte de a face o scurtă analiză a situaţiei din
România, în privinţa învăţământului superior tehnic,
amintim că, până în anul 1948, diplomele eliberate de
învăţământul de ingineri de la noi erau recunoscute în
străinătate. Această recunoaştere datează din 1890,
din timpul Şcolii Naţionale de Poduri şi Şosele (1881
- 1920) din Bucureşti şi continuând cu Şcoala
Politehnică din Bucureşti (1920-1938), Şcoala
Politehnică din Timişoara (1920-1938), precum şi cu
Politehnica din Bucureşti (1938-1948), Politehnica
din Timişoara (1938-1948) şi Politehnica "Gheorghe
Asachi" din Iaşi (1938-1948). De asemenea, erau
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recunoscute şi diplomele de ingineri eliberate de
universităţi (Institutul Electrotehnic şi Institutul de
Chimie Industrială de pe lângă Secţia de Ştiinţe a
Universităţii din Bucureşti, Institutul Electrotehnic de
pe lângă Secţia de Ştiinţe a Universităţii din Iaşi etc.).
Deteriorarea învăţământului superior tehnic din
România îşi are începuturile odată cu reforma
învăţământului din 1948, când s-a desfiinţat atât
Comisia de evaluare (Consiliul de perfecţionare), cât
şi Comisia de acreditare (Consiliul Tehnic Superior).
Consiliul Tehnic Superior a fost desfiinţat de la
început. Însă, Consiliul de perfecţionare a continuat
să existe sub forma unei Comisii la Ministerul
Educaţiei şi Învăţământului, care avea ultimul cuvânt
de spus în legătură cu planurile de învăţământ.
Astfel, chiar în ultima Lege a Educaţiei şi
Învăţământului nr. 28 din 21 decembrie 1978, din
timpul comunismului, Art. 70 prevedea: „Admiterea
în învăţământul superior se face pe bază de concurs”;
Art. 73 - „Procesul instructiv - educativ se desfăşoară
în conformitate cu planurile de învăţământ şi
programele stabilite de MEI, împreună cu ministerele
şi celelalte organe centrale interesate.”; Art. 74 „MEI, organele de conducere ale unităţilor de
învăţământ superior, întregul personal didactic
răspund de conţinutul ştiinţific şi politico - ideologic
al procesului instructiv - educativ, de elaborare a
cursurilor, manualelor şi materialelor didactice
ajutătoare, necesare desfăşurării procesului de învăţământ; Art. 75 prevedea modul de desfăşurare a
practicii. Prin lege, există o supraveghere onorifică,
asigurată de Consiliul Superior al Educaţiei şi
Învăţământului.
O analiză obiectivă a învăţământului superior
tehnic din România a avut loc în 1990 - 1992. Astfel,
în iunie 1992, a fost prezentat Raportul Dawson,
întocmit de prima comisie a UE care a analizat
învăţământul superior tehnic românesc. Observaţiile
principale au fost două: - învăţământul superior
tehnic românesc asigură subiecţilor o pregătire
fundamentală precară, care nu este nici bine
conturată; - învăţământul superior tehnic românesc
asigură subiecţilor o pregătire practică aproape
inexistentă.
După 1989, învăţământul superior tehnic
românesc s-a înrăutăţit mult mai mult.
Prima lege după 1989, Legea învăţământului nr.
84 din 24 iulie 1995, prin Art. 129, se prevedea: „În
instituţiile de învăţământ superior planurile de
învăţământ se elaborează de către facultăţi sau
departamente, se analizează de către consiliile
acestora, se aprobă de senatele universitare şi se
avizează de M.I.”
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Diferitele completări sau schimbări ale acestei legi,
din 1999, nu schimbă modul de întocmire a planurilor de
învăţământ.
A doua lege din această perioadă, Legea educaţiei
naţionale (Legea nr. 1 din 2011) prevedea: Art. 213 (10)b
- „Consiliul facultăţii aprobă programele de studii
gestionate de facultate” şi Art. 213 (11) - „Directorul de
departament răspunde de planurile de învăţământ, de
statele de funcţii, de managementul cercetării şi al
calităţii şi de managementul financiar al departamentului.”
Aplicându-se legea, în Universitatea „Politehnica”
din Bucureşti şi în alte instituţii de învăţământ superior
de ingineri din ţară s-a întronat dictatura cadrelor
didactice de specialitate, care reprezintă majoritatea în
toate consiliile facultăţilor. Astfel, s-a ajuns ca în
România, universităţile superioare tehnice să nu fie
pentru studenţi, ci pentru cadre didactice.
În universităţile superioare tehnice din lume, se
consideră ca discipline, care dau fundamentele pentru un
inginer, următoarele:
- Matematică şi Statistică; - Fizica; - Chimia; Materiale; - Mecanica Tehnică; - Termodinamica
Tehnică; - Electrotehnica şi Electronica; - Tehnica
Măsurării; - Reglare şi Comandă Automată; Informatica Tehnică; - Dezvoltare şi Proiectare şi Pregătirea Economico - Organizatorică (Standardizare,
Drept şi Legislaţie în România, Sistemul Român al
Brevetelor de Invenţie, Economia Întreprinderii).
O analiză a pregătirii fundamentale la noi ne arată că
pregătirea de Matematică şi Statistică s-a redus cu 50%
din anul 1989 până în prezent, pregătirea de Fizică a
ajuns la 30% faţă de anul 1989. Pregătirea în Chimie
este, de asemenea, precară. Disciplina Materiale există
numai la unele facultăţi, dar sub formă restrânsă
(Materiale Electrotehnice la Facultatea de Inginerie
Electrică, de exemplu ş.a.). Mecanica Tehnică are o
poziţie în planurile de învăţământ cu ore puţine,
predându-se doar anumite capitole. Termodinamica
Tehnică lipseşte din planurile de învăţământ ale mai
multor facultăţi. Tehnica Măsurării există în planurile de
învăţământ numai la anumite facultăţi sub alte denumiri
(Măsurări electrice şi electronice la Facultatea de
Inginerie Electrică; Măsurarea mărimilor electrice la
Facultatea de Energetică; Măsurări în Electronică şi
Telecomunicaţii la Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei; Măsurări
electronice şi sisteme de măsură la Facultatea de
Automatică şi Calculatoare etc.). Reglarea şi Comanda
Automată lipseşte din planurile de învăţământ a celor
mai multe facultăţi. Informatica Tehnică există la toate
facultăţile, însă este divizată în mai multe discipline, care
sunt capitole ale acesteia. Disciplina Dezvoltare şi
Proiectare nu există în planurile de învăţământ. De
asemenea, nu putem constata că la absolvire, inginerii
pregătiţi de învăţământul superior tehnic românesc
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primesc o pregătire Economico-Organizatorică. Ca atare,
nu credem că se poate vorbi, în cazul învăţământului de
ingineri din România, de o pregătire fundamentală
corespunzătoare.
Numărul disciplinelor din planurile de învăţământ
este foarte mare, de două – trei ori mai mare decât cel al
disciplinelor din planurile de învăţământ ale
universităţilor de ingineri din ţările euroatlantice (în
medie, raportul este 68/ 28). Aproape jumătate dintre
disciplinele existente au 1 – 2 ore de curs pe săptămână
[(8-12)% dintre discipline au 1 oră de curs; aproximativ
(70-80)% au 2 ore de curs şi restul 3 ore de curs].
În universităţile din ţările euroatlantice nu există
discipline în planul de învăţământ, care să aibă mai puţin
de 3 ore de curs şi tot atâtea ore de aplicaţii practice (în
special, de laborator).
Pregătirea practică este de trei săptămâni pe an şi
aceea fiind necorespunzătoare ca tematică.
Învăţământul superior de ingineri de la noi nu a ţinut
pasul cu reformele făcute în ţările euroatlantice. La noi,
inginerii de creaţie şi inginerii care fac legătura între
inginerii „ingineri” şi tehnicieni (inginerii de exploatare)
fac cursuri comune. Se înţelege că transmiterea
cunoştinţelor are loc la nivel scăzut pentru studenţii
foarte buni şi, de multe ori, la nivel prea înalt pentru
majoritatea subiecţilor.
Se pune întrebarea: Ce trebuie să facem ca să intrăm
în rândul ţărilor UE din care facem parte cu învăţământul
superior tehnic? Răspunsul este clar:
- învăţământul de ingineri nu este un învăţământ de
masă. Ca atare, trebuie să separăm inginerii "ingineri" de
inginerii de exploatare (cei care fac legătura dintre
inginer şi tehnician, dacă ne referim la învăţământul de
ingineri, de exemplu, din Germania);
- admiterea trebuie să fie obligatorie şi la nivel
corespunzător. Nu trebuie să alegem anumite capitole din
Fizică, din Matematică, din Chimie şi dacă se poate cele
mai uşoare. Admiterea trebuie să cuprindă pentru
disciplinele de admitere, toată programa de liceu;
- aceste universităţi de învăţământ superior de
ingineri trebuie să aibă - în comun - Comisia de Evaluare
(care întocmeşte curricula) şi Comisia de Titluri de
Ingineri (CTI) (care controlează Comisia de Evaluare,
decernează titlurile şi clasifică universităţile respective).
Existenţa acestor comisii ne-ar obliga ca să avem un
învăţământ de ingineri pentru studenţi şi nu un
învăţământ pentru cadrele didactice, care constituie
majoritatea;
- să existe o dotare corespunzătoare.
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