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CADRUL LEGAL 
 

 Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi a calificărilor pentru profesiile 

reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, Art. 166 și 216, alin (2), litera f), cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Hotărârea de Guvern nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de 

doctorat, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării ştiinţifice nr. 3.482/2016 privind 

aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Atestare a 

Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, cu modificările ulterioare;  

 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de 

simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative;  

 Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 5921/2016; 

 Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 5923/2016;  

 Ordinul Ministrului Educaţiei Naționale, nr. 5462/06 decembrie 2018, privind aprobarea 

Listei universităţilor de prestigiu din alte state. 

 

CAPITOLUL I 

 DISPOZIŢII GENERALE 
 

Art.1 Prezenta metodologie stabileşte modalitatea prin care se efectuează recunoaşterea automată, 

de către IOSUD-UBc, a calităţii de conducător de doctorat şi a abilitării, obţinute în instituţii de 

învăţământ universitar acreditate din străinătate. 

 

Art.2 Documentul respectă principiul legalităţii, autonomiei universitare, transparenţei, 

responsabilităţii, a normelor etice şi deontologice în vigoare. 

 

Art.3 Exercitarea drepturilor conferite de calitatea de conducător de doctorat şi ocuparea unei 

funcţii didactice în sistemul românesc de învăţământ superior se realizează conform normelor legale 

în vigoare. 

 

CAPITOLUL II 

ORGANIZAREA PROCESULUI DE EVALUARE A DOSARELOR DE 

RECUNOAȘTERE LA NIVELUL  

UNIVERSITĂȚII „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 
 

Art.4 (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  Educației Naționale 

nr. 5462/2018 şi actualizată periodic, se recunoaşte automat de către instituţiile de învăţământ 

superior, respectiv instituţiile organizatoare de studii universitare de doctorat din România. 
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(2) Calitatea de conducător de doctorat sau abilitarea obţinută la alte instituţii de învăţământ 

universitar acreditate din străinătate, altele 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 proceduri se aplică cetăţenilor români, cetăţenilor din state 

membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European, din Confederaţia Elveţiană şi 

cetăţenilor din state terţe. 

 

Art.5 În vederea recunoaşterii calităţii de conducător de doctorat sau a abilitării, solicitantul 

depune dosarul de recunoaştere la Registratura universității, dosar care cuprinde următoarele 

documente: 

 cerere de recunoaştere redactată conform modelului din Anexa 1; 

 act de identitate - copie - şi dovada schimbării numelui - copie şi traducere legalizată 

(dacă este cazul); 

 diploma de doctor, copie şi/sau traducere legalizată, dacă actul de studii este obţinut în 

România sau la una dintre instituţiile acreditate de învăţământ universitar menţionate la art. 

4 alin. (1), respectiv atestatul de recunoaştere emis de CNRED - copie, dacă actul de studii 

este obţinut la alte instituţii acreditate de învăţământ universitar din străinătate. Diplomele 

care nu sunt emise în limba română vor fi prezentate şi în traducere legalizată; 

 diploma/adeverinţă care atestă calitatea de conducător de doctorat sau abilitarea, eliberată 

de instituţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) și (2), traducere legalizată; 

 curriculum vitae al solicitantului în limba română sau engleză care să includă detalii 

privind activitatea anterioară de conducere de doctorat (după caz); 

 lista de lucrări a solicitantului în limba română sau engleză; 

 chitanţă taxă evaluare în cuantumul stabilit de conducerea Universităţii. 

 

Art.6 Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, în calitate de instituție organizatoare de studii 

universitare de doctorat, poate solicita și alte documente sau informații, cu referire la activitatea 

științifică a candidatului. 

 

Art.7 În cererea de recunoaştere se vor menţiona obligatoriu toate datele de contact 

(corespondenţă) ale solicitantului, în vederea comunicării pe parcursul procesului de recunoaştere. 

Asigurarea corectitudinii datelor din dosar și trimiterea eventualelor completări sau lămuriri 

suplimentare cerute de Universitate revine în responsabilitatea solicitantului. Nesoluționarea cererii 

nu poate fi imputată UBc în cazul în care dosarul este neconform și/sau solicitantul nu dă curs în 

termen solicitărilor privind completarea sau corectarea acestuia. 

 

Art.8 Comisia care evaluează dosarul de recunoaștere și care pronunță soluția cu privire la 

solicitarea de recunoaștere denumită în continuare Comisia de evaluare este formată din 3 membri:  

 directorul Școlii de Studii Doctorale din domeniul calităţii de conducător de doctorat 

depus spre recunoaștere; 

 responsabilul de domeniu; 

 un membru al Școlii de Studii Doctorale. 
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Art.9 Comisia de evaluare va elabora un Raport de evaluare care conține soluția cu privire la 

solicitarea de recunoaștere. Termenul de evaluare și de elaborare a Raportului de acceptare sau 

neacceptare este de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării. 
 

Art.10 Pe baza Raportului elaborat de către Comisia de evaluare, decizia de recunoaștere sau 

nerecunoaștere se emite de către rectorul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău și va fi 

transmisă solicitantului. 

 

Art.11 Contestațiile la nerecunoaşterea calităţii de conducător de doctorat sau a abilitării de către 

IOSUD-UBc se vor depune în termen de 15 zile calendaristice de la primirea deciziei.  Contestația 

se depune la Registratura universității și este rezolvată de către Comisia de soluționare a 

contestațiilor. Aceasta este formată din 3 specialişti din domeniul solicitantului, desemnați de către 

directorul CSUD. Raportul Comisiei de soluționare a contestațiilor este definitiv. 

 

Art.12 Răspunsul la contestația depusă, legat de nerecunoaşterea calităţii de conducător de doctorat 

sau a abilitării de către IOSUD-UBc, se va comunica de către conducerea IOSUD–UBc, în termen 

de 5 zile calendaristice. 

 

Art.13 În cazul în care, în derularea procesului de recunoaştere a calităţii de conducător de doctorat 

sau a abilitării, IOSUD-UBc, se consideră necesară consultarea organismelor ministerului de resort, 

termenele prevăzute în prezenta metodologie se prelungesc în mod corespunzător. 

 

Art.14 În cazul pierderii, distrugerii sau deteriorării deciziei de recunoaștere, UBc eliberează, la 

cerere, un duplicat al acesteia. Cererea se formulează în scris fiind însoțită de următoarele 

documente:  

 copia actului de studii care a fost recunoscut; 

 copia actului de identitate; 

 dovada plății unei taxe stabilite anual prin Hotărâre a Senatului UBc în cazul pierderii, 

distrugerii sau deteriorării actelor de studii eliberate de aceasta; 

 declarație notarială cu privire la încadrarea în una din situațiile de mai sus: pierdere, 

distrugere, deteriorare. 

 

Art.15 În situația în care Comisia de evaluare a dosarului sesizează existența unor suspiciuni 

privind autenticitatea actelor de studii, aceasta se adresează Oficiului Juridic al UBc care sesizează 

organele abilitate. 

 

Art.16 Recunoașterea de către IOSUD-UBc a calității de conducător de doctorat obținută în 

instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate este valabilă și produce efecte juridice 

doar la nivelul acestei instituții de învățământ superior. 

 

CAPITOLUL III 

DISPOZIȚII FINALE 
 

Art.17 Metodologia a fost aprobată de Biroul Senatului universitar și confirmată de Senatul 

universitar.  
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ANEXA Nr. 1 

 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 

Avizat 

Rector,  

__________________________________ 

 

 

CERERE – TIP 

de recunoaștere a calității de conducător de doctorat 

 

Domnule Rector,  

 

Subsemnatul/Subsemnata, ___________________________________________________, 

domiciliat/ă în ___________________________________________________________________, 

legitimat/ă cu ___________________, serie _______, număr __________, telefon  

______________, e-mail _____________________________, solicit prin prezenta recunoașterea 

calității de conducător de doctorat sau a abilitării, obținută în instituţii de învăţământ universitar 

acreditate din străinătate, în domeniul de studii universitare de doctorat 

______________________________________________. 

Declar pe propria răspundere că documentele/informațiile prezentate în această cerere și în 

dosar corespund realităţii. 

 

 

Data,         Semnătura, 

 

 

 

 

 

 

 
 


