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1. SCOP
Prezenta procedură stabileşte modul de recunoaştere de către Universitatea din Piteştti a
calităţii de conducător de doctorat sau a abilitării obţinute la:
a) instituţii acreditate de învăţământ superior sau de cercetare-dezvoltare dintr-un stat membru
al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană,
b) instituţii acreditate de învăţământ superior sau de cercetare-dezvoltare incluse în Lista
universităţilor de prestigiu din alte state, aprobata prin ordin al ministrului Educaţiei Naţionale,
actualizată periodic,
c) instituţii acreditate de învăţământ superior sau de cercetare-dezvoltare care fac obiectul unei
convenţii internaţionale de recunoaştere reciproca, încheiate la nivel interguvernamental sau
inter universitar.

2. DOMENII DE APLICARE
2. 1. Recunoaşterea calităţii de conducător de doctorat sau a abilitării de către IOSUD
Universitatea din Piteşti este valabila şi produce efecte juridice doar la nivelul UPit.
2.2. Recunoaşterea calităţii de conducător de doctorat sau a abilitării de câtre IOSUD UPit se
face numai în scopul exercitării drepturilor conferite de calitatea de conducător de doctorat

3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
- prevederile art. 166 şi ale art. 216 alin. (2) lit. f) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare,
- Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor pentru profesiile
reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare,
- Hotărârea Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de
doctorat, cu modificările şi completările ulterioare
- Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.158/2012 privind
aprobarea Listei universităţilor de prestigiu din alte state,
- Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3.482/2016 privind
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 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,
- Hotărârea Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei
Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,
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- Ordin Nr. 5921/2016 din 6 decembrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei privind
recunoaşterea automată, de către instituţiile de învăţământ superior, respectiv instituţiile
organizatoare de studii universitare de doctorat din România, a calităţii de conducător de
doctorat obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate.

4. DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR
4.1 Sunt eligibili să depună cereri pentru recunoașterea automată a calității de conducător de
doctorat, solicitanții care au obținut calitatea de conducător de doctorat sau abilitarea 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 acreditate de învăţământ superior sau de cercetare-dezvoltare 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 cercetare-dezvoltare care fac obiectul unei
convenţii internaţionale de recunoaştere reciprocă, încheiate la nivel interguvernamental sau
interuniversitar.
Toți solicit anții care nu se încadrează într -una dintre situațiile menționate mai sus, se vor
adresa direct Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul
ministerului de resort.
4.2 Recunoașterea automată a calității de conducător de doctorat de c ătre Universitatea din
Pitești nu conferă de drept calitatea de membru al unei şcoli doctorale din cadrul
Universităţii din Piteşti.
4.3 Dosarul solicitantului se depune, în prima etapă pe e-mail la Compartimentul Studii
doctorale, care verifică documentele din dosar înainte de înregistrarea acestuia. Dosarul va
cuprinde următoarele:
-

Cerere de recunoaștere (anexa nr.1);

-

Act de identitate și dovada schimbării numelui (dacă este cazul);

-

Diploma de doctor, dacă actul de studii este obţinut în România sau la una dintre
instituţiile acreditate de învăţământ universitar prevăzute în Lista universităţilor de
prestigiu din alte state, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi
cercetării ştiinţifice şi actualizată periodic, respectiv atestatul de recunoaştere emis de
CNRED, dacă actul de studii este obţinut la alte instituţii acreditate de învăţământ
universitar din străinătate;
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-

Diploma/adeverința care atestă calitatea de conducător de doctorat sau abilitarea,
eliberată de instituţiile prevăzute în Lista universităţilor de prestigiu din alte state,
aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice şi
actualizată periodic;

-

CV și listă publicații & contribuții științifice.

4.4

Dosarul se înregistrează după verificarea documentelor.

4.5

Dosarul este înaintat, pe e-mail, în termen de 2 zile lucrătoare, Şcolii Doctorale din
domeniul pentru care este solicitată recunoașterea.

4.6

Consiliul Şcolii Doctorale verifică dosarul și transmite, în termen de 3 zile lucrătoare
acordul sau după caz dezacordul pentru recunoașterea calității de conducător de doctorat.
Dezacordul trebuie motivat în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea dosarului.

4.7 Compartimentul Studii doctorale informează pe directorul C.S.U.D., care poate dispune
returnarea sau completarea cu anumite documente.
4.8

În cazul în care solicitarea nu este aprobată, Compartimentul Studii doctorale informează
electronic pe solicitant, care poate depune contestație în termen de 10 zile lucrătoare de la
primirea acestei informări. Contestația este analizată în termen de 5 zile lucrătoare de o
comisie numită de C.S.U.D.

4.9 După primirea rezoluției Consiliului Școlii Doctorale, se emite decizia de recunoaștere a
calității de conducător de doctorat în domeniul aprobat.
4.10 Decizia definitivă a universităţii poate fi atacată la instanţele de judecată..

5. DISPOZIŢII FINALE
Modificarea prezentei proceduri se face la propunerea directorului CCDI, cu avizul
consiliului de Administrație și aprobarea Senatului Universității din Pitești .
RESPONSABILITĂȚI
Rectorul UPIT:
- alocă resursele necesare desfășurării procesului de recunoașterea funcțiilor didactice din
învățământul universitar obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din
străinătate.
- emite Deciziile de aprobare sau de respingere de recunoaștere a calității de conducător de
doctorat în domeniul aprobat obținută într-o instituție de învățământ universitar acreditată din
străinătate.
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Prorectorul pentru calitatea învățământului:
- realizează instruirea comisiei de recunoaștere în legătură cu prevederile prezentei procedure.
- asigură aplicarea procedurii.
Consiliul Şcolii Doctorale:
- aplică prezenta procedură.
- realizează referatul de aprobare sau de respingere de recunoaștere a calității de conducător
de doctorat în domeniul aprobat obținută într -o instituție de învățământ universitar acreditată
din străinătate.
Candidatul:
- de realizarea dosarului de recunoaștere a calității de conducător de doctorat în domeniul
aprobat, obținută într -o instituție de î nvățământ universitar acreditată din străinătate în
conformitate cu prezenta procedură.
Decizia definitivă a universităţii poate fi atacată la instanţele de judecată.

ÎNREGISTRĂRI SPECIFICE
Toate înregistrările specific care se elaborează în cadrul procesului de recunoaștere a calității
de conducător de doctorat în domeniul aprobat obținută într-o instituție de învățământ
universitar acreditată din străinătate.

ANEXE
Anexa nr.1 - model privind recunoașterea automată a calității de conducător de doct orat
obţinută în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate,
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Anexa nr. 1a
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI
Avizat
RECTOR
.................................................

DIRECTOR ŞCOALĂ DOCTORALĂ

□DA

□NU

CERERE
privind recunoașterea automată a calității de conducător de doctorat
Domnule Rector,
Subsemnatul/Subsemnata ........................................................................................................,
titluar la ......................................................................, având funcţia de .....................................,
solicit prin prezenta recunoașterea automată a calității de conducător de doctorat obținută la
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
................* în domeniul .........................................................................
Declar pe proprie răspundere și sub sancțiunile legii că informaţiile prezentate în această
cerere şi în dosarul de recunoaștere corespund realităţii.
Declar pe proprie răspundere că toate informaţiile prezentate la dosar sunt conforme cu
realitatea.
Sunt de acord ca datele cu caracter personal furnizate prin prezenta cerere să fie
prelucrate de către Universitatea din Piteşti, ca operator de date cu caracter
personale, în baza metodologiei şi dosarului de recunoaștere automată a ca lității
de conducător de doctorat obţinute în instituţii de învăţământ universitar
acreditate din străinătate în conformitate cu Regulamentul U.E. 679/2016*
privind protecţia persoanelor fizice, în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu
caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
Am luat la cunoştinţă că beneficiez de toate drepturile prevăzute de
Regulamentul U.E., în baza Notei de informare privind prelucrarea datelor cu
caracter personal în Universitatea din Piteşti atasata.

Data
Semnătură

Domnului Rector al Universităţii din Piteşti
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Anexa 1b -VERSO
NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR
CU CARACTER PERSONAL ÎN UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI
- ANEXĂ la Cererea privind recunoaşterea automată a
calității de conducător de doctorat obţinute în instituţii
de învăţământ universitar acreditate din străinătate
UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI, CUI 4122183, CAEN 8542, instituție de învățământ superior de stat, cu
sediul în Str. Târgul din Vale, nr. 1, Cod poştal 110040-Piteşti, Jud. Argeş, tel./fax +40 348 453 100/123, website:
http://www.upit.ro, vă informează prin prezenta notă despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale de
către Universitatea din Piteşti (numită în continuare UPIT) și drepturile pe care le aveți în relaţia cu UPIT ( în
calitate de solicitant privind recunoaşterea automată, a calității de conducător de doctorat obţinute în
instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate ), în conformitate cu REGULAMENTUL (UE)
2016/679 al Parlamentului European și al Consiliu lui din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR) și
legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, în vigoare.
SCOPUL ŞI BAZA LEGALĂ A PRELUCĂRILOR
UPIT prelucrează datele dumneavoastră personale în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale ce îi revin
conform legii, în calitate de potenţial angajator/parte contractuală în contractele de prestări servicii încheiate
cu scopul furnizării serviciilor educaţionale în învăţământul universitar, în vederea recunoaşterii automate a

calității de conducător de doctorat obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din
străinătate, respectiv pentru oferirea serviciilor de siguranţă în campusul universitar, in conformitate cu

prevederile GDPR şi ale legilor locale şi europene privind protecţia datelor. Dacă nu sunteți de acord cu
furnizarea datelor personale, UPIT se va afla în imposibilitatea de a respecta cerinţele reglementărilor speciale
privind funcţionarea şi furnizarea serviciilor în domeniul invăţământului universitar şi în acelaşi timp de a da
curs cererii dvs. privind recunoaşterea automată a calității de conducător de doctorat de către Universitatea
din Piteşti a din învăţământul universitar obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din
străinătate.
TIPURI DE DATE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRĂM
Politica privind protecția și securitatea datelor personale a UPIT este de a colecta numai datele
personale necesare în scopuri convenite. Categoriile de date personale care vă sunt solicitate și supuse
prelucrărilor pot cuprinde următoarele: nume, prenume, CNP, seria și nr. CI/Paşaport, data și locul nașterii,
semnatură, datele din actele de stare civilă, date privind formarea profesională, situaţii speciale/asigurari de
sănătate și sociale, detalii de contact, date bancare, referinţe/recomandări, CV, date de contact. R A
Ne rezervăm dreptul de a solicita şi alte date necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor, strict în
conformitate cu prevederile legale.TER PERS
CATEGORII DE DESTINATARI AI DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Datele dvs. personale sunt destinate utilizării/prelucrării de către operator (UPIT) în scopul
recunoașterii automate a a calității de conducător de doctorat obţinute în instituţii de învăţământ universitar
acreditate din străinătate, şi pot fi comunicate către Autorităţi publice, Organisme naţionale de
statistică/verificare, Societăţi bancare, Servicii sociale şi de sănătate, Poliţie, Parchet, Instanţe, în scopuri binedeterminate, conform legislaţiei in vigoare.
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DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ. MODUL DE EXERCITARE A ACESTORA
Aveți posibilitatea, în anumite condiții prevăzute de către GDPR, să vă exercitați următoarele drepturi,
printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, trimisă la Universitatea din Pitesti, str. Târgu din Vale, nr.1 : dreptul
de a fi informat, de acces la date, de rectificare, de ștergere, la restricționarea prelucrării, la portabilitatea
datelor, de opoziție, cât şi de a depune o plângere catre Autoritatea Naţională pentru Supravegherea
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) atunci când consideraţi că v-au fost încalcate drepturile.
Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, la sediul
Universității din Pitești, str. Târgu din Vale, nr.1, Pitești. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă
adresa justiţiei.
INFORMAŢII SUPLIMENTARE
Vă recomandăm să consultaţi politica noastră despre Prelucrarea datelor cu caracter personal,
accesând pagina de internet a Universității noastre www.upit.ro, la secţiunea dedicată „Protecției datelor cu
caracter personal”.
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LISTA DE DIFUZARE
Nr.

Școala doctorală

crt.
1
2
3
4
5

Ingineria autovehiculelor
Inginerie mecanică
Interdisciplinară
Informatică
Matematică

6
7
8
9

Filologie
Biologie
Educație fizică și sport
Secretariatul tehnic al
Comisiei de monitorizare

Nume
prenume

Data
primirii

Semnătură

Data
retragerii

Semnătură
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