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PROCEDURĂ
privind recunoaşterea automată
a calităţii de conducător de doctorat obţinute în instituţii de
învăţământ universitar acreditate din străinătate
ART. 1
(1) Calitatea de conducător de doctorat sau abilitarea obţinută în instituţii acreditate de

învăţământ universitar din state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European, din
Confederaţia Elveţiană şi în universităţi de prestigiu din alte state prevăzute în Lista universităţilor de
prestigiu din alte state, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice şi
actualizată periodic, se recunoaşte automat de către instituţiile de învăţământ superior, respectiv
instituţiile organizatoare de studii universitare de doctorat din România.
(2) Calitatea de conducător de doctorat sau abilitarea obţinută la alte instituţii de învăţământ
universitar acreditate din străinătate decât cele menţionate la alin. (1) se recunoaşte numai în baza
unei convenţii internaţionale de recunoaştere reciprocă, încheiată la nivel interguvernamental sau
interuniversitar.
(3) Prevederile prezentei metodologii se aplică cetăţenilor români, cetăţenilor din state
membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European, din Confederaţia Elveţiană şi
cetăţenilor din state terţe.
ART. 2
(1) În vederea recunoaşterii calităţii de conducător de doctorat sau a abilitării, solicitantul
depune dosarul de recunoaştere la instituţia de învăţământ superior, care cuprinde următoarele
documente:
a) cerere de recunoaştere;
b) act de identitate - copie - şi dovada schimbării numelui - copie şi traducere legalizată (dacă
este cazul);
c) diploma de doctor, dacă actul de studii este obţinut în România sau la una dintre instituţiile
acreditate de învăţământ universitar menţionate la art. 1 alin. (1), respectiv atestatul de recunoaştere
emis de CNRED, dacă actul de studii este obţinut la alte instituţii acreditate de învăţământ universitar
din străinătate;
d) diploma/adeverinţă care atestă calitatea de conducător de doctorat sau abilitarea, eliberată de
instituţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2).
e) alte documente.
(2) Documentele menţionate la alin. (1) lit. c) şi d) trebuie prezentate în copie simplă şi
traducere autorizată şi/sau legalizată).
ART. 3.
Termenul de soluţionare a dosarului de recunoaştere este de 30 de zile de la momentul
depunerii cererii, iar contestaţia se poate depune în 30 de zile de la comunicarea rezultatului, iar
rezolvarea acesteia se face în termen de maxim 90 de zile de la contestare.
ART. 4.
Dosarul de recunoaştere se evaluează de către o comisie de evaluare, formată din trei cadre
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didactice stabilită de Consiliul Departamentului care gestionează ramura de ştiinţă în care este
acordat titlul de doctor, prevăzut la art. 3 alin. (1) şi pronunţă o soluţie cu privire la solicitarea de
recunoaştere, care este validată de Consiliul Departamentului. Cadrele didactice din comisie trebuie
să aibă titlul de doctor în aceiaşi ramură de ştiinţă sau într-o ramură apropiată. Contestaţiile se supun
aprobării Senatului universitar, care numeşte o comisie de reevaluare, formată din trei cadre
didactice, altele care au făcut parte din comisia iniţială, care să reanalizeze dosarul de recunoaştere.
Soluţia comisiei numită de senat este definitivă şi este validată în prima şedinţă a acestui for.
ART. 5.
Decizia de recunoaştere sau nerecunoaştere se emite de rector, în urma soluţiei necontestate
pronunţată de comisia de evaluare, validată de Consiliul Departamentului sau a soluţiei comisiei de
reevaluare, validată de senat.

Prezenta Metodologie a fost adoptată în şedinţa Senatului Universităţii „Constantin Brâncoveanu” din 13 iunie 2019.

Rectorul Universităţii

Preşedintele Senatului universitar

prof. univ. dr. Ovidiu Puiu

prof. univ. dr. Ion Scurtu

Anexă
DOMNULE RECTOR,
Subsemnatul ____________________________, identificat cu CI/Pașaport seria
____________, nr _________________, eliberat la data de _________ de către
______________, prin prezenta vă rog să binevoiți a-mi analiza dosarul depus la
Instituția pe care cu onoare o conduceți pentru a-mi echivala calitatea de conducător de
doctorat obținută la __________________________________________________
________________________________________________________.
Numele și prenumele,

Data____________,

Semnătura ___________________

DOMNULUI RECTOR
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AL UNIVERSITĂŢII „CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” DIN PITEŞTI,
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