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A. Documente
procedurate:

de

referinţă

(reglementări)

aplicabile

activităţii

Legislatie specifică:
-

-

ORDIN MENCS nr. 5923 din 6 decembrie 2016 pentru aprobarea
Metodologiei privind recunoaşterea diplomei de doctor și a titlului
de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute în
străinătate;
Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale;

B. Descrierea procedurii:
1. Sunt eligibili să depună cereri pentru recunoașterea diplomei de doctor și a
titlului de doctor în științe sau într -un domeniu profesional, solicitanții care au
obținut titlul de doctor la:
-

-

-

instituţii acreditate de învățământ superior sau de cercetare dezvoltare dintr-un stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului
Economic European şi din Confederaţia Elveţiană;
instituţii acreditate de învăţământ superior sau de cercetaredezvoltare incluse în Lista universităţilor de prestigiu din alte state,
aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării
ştiinţifice, actualizată periodic;
instituţii acreditate de învăţământ superior sau de cercetaredezvoltare care fac obiectul unei convenţii internaţionale de
recunoaştere reciprocă, încheiate la nivel interguvernamental sau
interuniversitar;

Toți solicitanții care nu se încadrează într -una dintre situațiile menționate
mai sus, se vor adresa direct Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a
Diplomelor (CNRED) din cadrul ministerului de resort.
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2. Recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau
într-un domeniu profesional, obținute în străinătate conferă solicit antului în
cadrul Universității din Pitești dreptul de înscriere la programele
postuniversitare, obținerii abilitării, ocupării unei funcții didactice sau de
cercetare. Recunoașterea de catre UPit a diplomei de doctor și a titlului de doctor
obținute în străinătate este valabilă și produce efecte juridice doar in cadrul UPit.
3. Dosarul solicitantului se depune, în prima etapă pe e-mail la secretariatul
Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSUD) al UPit , care verifică
documentele din dosar înainte de înregistrarea acestuia. Dosarul va cuprinde
următoarele:
1. Cerere de recunoaștere;
2. Act de identitate și dovada schimbă rii numelui (dacă este cazul) - în
copie „CONFORM CU ORIGINALUL” pentru cetățenii români și
în copie și traducere legalizată pentru cetățenii străini ;
3. Diploma de doctor, în copie xerox „CONFORM CU
ORIGINALUL” însoţită de: a) traducere legalizată, autentificată cu
Apostila de la Haga pentru statele care sunt părți ale Convenției
privind Apostila de la Haga; b) supralegalizare sau adeverința de
autenticitate emisă de către autoritățile competente din țara de
proveniență, pentru statele care nu sunt părți ale Convenției privind
Apostila de la Haga;
4. CV și listă publicații și contribuții științifice.
5. Un exemplar al tezei de doctorat.
4. Dosarul pentru recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor
obținute în străinătate se poate depune la Registr atura Universității din Pitești, de
luni până vineri, între orele 09.00-16.00, unde va fi înregistrat și înaintat către
Secretariatul CSUD din cadrul Universității. Dosarul pentru recunoașterea
diplomei de doctor și a titlului de doctor obținute în străinătate se poate trimite și
prin poștă la adresa: Universitatea din Pitești, Str. Târgu din Vale, nr. 1, Cod
poștal 110040 - Piteşti, Jud. Argeș, România. Secretariatul CSUD înaintează
dosarul pentru recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor ob ținute în
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străinătate către Școala Doctorală din domeniul pentru care este solicitată
recunoașterea.
5. Consiliul Şcolii Doctorale verifică dosarul și transmite, în termen de 10
zile lucrătoare acordul sau după caz dezacordul pentru recunoașterea titlului de
doctor. Dezacordul trebuie motivat în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea
dosarului.
6. Secretariatul CSUD informează pe directorul CSUD, care poate dispune
returnarea sau completarea cu anumite documente.
7. În cazul în care solicitarea nu este aprobată, Secretariatul CSUD
informează electronic pe solicitant, care poate depune contestație în termen de 10
zile lucrătoare de la primirea acestei informări. Contestația este ana lizată în
termen de 5 zile lucrătoare de o comisie numită de CSUD.
8. După primirea rezoluției Secretariatul CSUD, emite decizia de
recunoaștere a titlului de doctor și eliberează solicitantului atestatul de
recunoaștere.
9. Decizia și atestatul se ridică personal sau de o altă persoană
împuternicită în acest sens printr-o procură notarială.
10. Pentru analiza dosarelor de recunoastere a diplomelor si titlurilor de
doctor se va percepe o taxa de procesare stabilita anual de Senatul UPit, dar nu
mai mica de 300lei, taxa care va include si taxele postale pentru corespondenta
cu solicitantii.
11. Procedura este adoptată în baza O.M. nr.5923/2016 publicat în
Monitorul Oficial nr. 1014 din data de 16.12.2016. și intră în vigoare la data de
____________________.
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Anexa 1-F01- PO-CSUD-04

CERERE
pentru recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe
sau într-un domeniu profesional, obținute la instituții acreditate de învățământ superior
sau de cercetare-dezvoltare din străinătate

1. Date personale
Nume și prenume: …………………………
Nume purtate anterior: ………………………………..
Telefon: ………………………………………
E-mail: ……………………….
2.

Solicit recunoașterea diplomei de doctor (PhD) cu nr. …………., eliberată la data de

…...….............................................................................................................................,
(instituția)……….................................................................................……………….

de
,

din

(țara) …………………………………., cu diploma de doctor din România, în domeniul
………..............................................................………………… .

Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal, că nu am
mai solicitat altei institutii echivalarea/recunoașterea prezentei diplome, iar informațiile
prezentate în această cerere, precum și documentele incluse în dosar sunt reale și
autentice.

Data ....………

Semnătura……….

*Menționez că instituția se află pe Lista universităților de prestigiu din alte state aprobată de M.E.N. și
actualizată periodic.
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Anexa 2- F02 - PO-CSUD-04

ATESTAT DE RECUNOAŞTERE

Se atestă că diploma de doctor seria .......... nr. ................, eliberată
doamnei/domnului ................................................................................................
de către ...............................................................................................................
din ..............................................., la data de ............................., este recunoscută
ca diplomă de doctor şi titlul de doctor în domeniul ..............................................
..........................................................................................................................
Titularul/Titulara acestui atestat beneficiază de toate drepturile conferite
absolvenţilor instituţiilor similare din România.

Director CSUD al UPit,
..............................

Nr. ...../.............
(numărul şi data eliberării)
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LISTA DE DIFUZARE
Nr.crt.

Școala doctorală

2
3
4
5

Ingineria
autovehiculelor
Inginerie mecanică
Interdisciplinară
Informatică
Matematică

6
7
8

Filologie
Biologie
Educație fizică și sport

1

Nume
prenume

Data
primirii

Semnătură

Data
retragerii

Semnătură
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