
  

 

Aprobat în CA din data de 07.02.2017 

METODOLOGIE 

PRIVIND  RECUNOAŞTEREA  DE CĂTRE UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA  A DIPLOMEI DE 
DOCTOR ŞI A TITLULUI DE DOCTOR ÎN ŞTIINŢE SAU ÎNTR-UN DOMENIU PROFESIONAL,  

OBŢINUTE ÎN STRĂINĂTATE 

CAPITOLUL 1 
DISPOZIŢII GENERALE 

Art.1. Prezenta metodologie stabileşte modalitatea prin care se efectuează recunoaşterea, de către 
IOSUD- UTCN, a diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu 
profesional, obţinute în străinătate. 

Art.2. Prezenta metodologie respectă principiul legalităţii, autonomiei universitare, transparenţei, 
responsabilităţii, a normelor etice şi deontologice în vigoare. 

Art.3. Exercitarea drepturilor conferite de titlului de doctor în ştiinţe şi ocuparea unei funcţii didactice în 
sistemul românesc de învăţământ superior se realizează conform normelor legale în vigoare. 

CAPITOLUL 2 
CADRUL LEGISLATIV 

Art.4. 

 Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, 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, 

 Ordinul Ministrului Educaţiei Nationale şi Cercetării stiintifice, nr. 5825/7 decembrie 2016,  
privind aprobarea Listei universităţilor de prestigiu din alte state, 

 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, 

 HG nr. 26 din 12 ianuarie 2017 privind organizarea şi funcţionarea ministerului de resort, 

 Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 5923/16 decembrie 2016. 

CAPITOLUL 3 
ADRESABILITATE 

Art.5. UTCN recunoaşte diploma de doctor şi titlul de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, 
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, aprobată prin ordin al ministrului de resort, actualizată 
periodic, 

c) instituţii acreditate de învăţământ superior sau de cercetare-dezvoltare care fac obiectul unei 
convenţii internaţionale de recunoaştere reciprocă, încheiate la nivel interguvernamental sau 
interuniversitar. 

Art.6. UTCN colaborează permanent cu C.N.R.E.D. în vederea recunoaşterii diplomelor menţionate la 
Art.5 şi transmite semestrial către C.N.R.E.D. o situaţie centralizată a solicitărilor de recunoaştere. 

Art.7. Recunoaşterea de către IOSUD-UTCN, se realizează, în baza prezentei metodologii aprobate la 
nivelul  UTCN, în scopul înscrierii la programele postuniversitare, obţinerii abilitării, ocupării unei 
funcţii didactice sau de cercetare în UTCN. 



  

 

CAPITOLUL 4 
CONȚINUTUL DOSARULUI   

Art.8. Dosarul pentru recunoaşterea diplomei de doctor obţinute în străinătate de către UTCN include: 
- cerere de recunoaştere (Anexa 1), 
- actul de identitate - copie şi dovada schimbării numelui - copie şi traducere legalizată (dacă este 

cazul), 
- diploma de doctor tradusă si legalizată, însoţită, dacă este cazul, de un document eliberat de 

instituţia emitentă a actului de studii care să conţină denumirea domeniului de studii universitare de 
doctorat în care solicitantul a obţinut diploma şi titlul de doctor (acest document nu este necesar 
dacă domeniul de doctorat este indicat în diploma de doctor), 

- rezumatul tezei de doctorat sau link către adresa site-ului unde este postat(ă) rezumatul/teza, într-o 
limbă de circulaţie internaţională (link-ul va fi indicat în cererea de recunoaştere a diplomei de 
doctor).  

Art.9. Diplomele de doctor supuse recunoaşterii sunt autentificate cu apostila de la Haga pentru statele 
care sunt părţi ale Convenţiei privind apostila de la Haga, iar pentru celelalte state actele de 
studii sunt supralegalizate sau însoţite de adeverinţa de autenticitate emisă de către autorităţile 
competente din ţara de provenienţă. Scutirea de apostilare sau supralegalizare este permisă în 
temeiul legii, al unui tratat internaţional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate. 

Art.10. În situaţia în care IOSUD–UTCN, sesizează existenţa unor suspiciuni privind autenticitatea actelor 
de studii, acestea sesizează organele abilitate.  

Art.11.  În cerere se vor menţiona obligatoriu toate datele de contact (corespondenţă) ale solicitantului, 
în vederea comunicării pe parcursul procesului de recunoaştere, solicitantul asumându-şi 
corectitudinea datelor declarate. Nesoluţionarea cererii nu poate fi imputată universităţii în 
cazul în care solicitantul nu urmăreşte corespondenţa primită sau nu dă curs în termen 
solicitărilor privind dosarul de recunoaştere  

 
EFECTE JURIDICE 

Art.12. Recunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu 
profesional de către IOSUD-UTCN, conform prezentei metodologiii, este valabilă şi produce 
efecte juridice la nivelul UTCN. 

 
CAPITOLUL 7 
TERMENE  SI RESPONSABILITATI IN CAZUL RECUNOASTERII  REALIZATE DE CATRE  UTCN 

Art.13. Termenul de verificare de către secretariatul IOSUD–UTCN a dosarului de recunoaştere a 
diplomei de doctor şi a titlului de doctor in stiinte, obţinute în instituţiile mentionate la art. 5 din 
prezenta metodologie  este de 10 de zile lucrătoare de la inregistrarea cererii.  

Art.14. Termenul de evaluare și elaborare a Raportului de acceptare sau neacceptare de către Consiliul 
Şcolii Doctorale, la care este arondat domeniul de doctorat al solicitantului, este de 20 de zile 
lucrătoare. 

Art.15. IOSUD–UTCN, după  evaluarea dosarului, de către Consiliul școlii doctorale la care este arondat 
domeniul de studii universitare de doctorat al solicitantului, pronunţă  soluţia finală cu privire la 
recunoaşterea/nerecunoașterea  diplomei de doctor şi a titlului de doctor in stiinte, în termen 
de 5 zile lucrătoare. 

Art.16. Decizia de recunoaştere sau nerecunoaştere se emite, în urma pronunțării soluției finale, de 
către conducerea Universității Tehnice din Cluj-Napoca. În cazul unei decizii de nerecunoaştere a 



  

 

diplomei şi titlului de doctor, solicitantului i se comunică inclusiv hotărârea motivată a comisiei 
de evaluare.  

Art.17. Contestațiile la nerecunoaşterea a diplomei de doctor şi a titlului de doctor in stiinte , de către 
IOSUD - UTCN, se vor depune în termen de 15 zile calendaristice de la primirea deciziei. Comisia 
pentru analiza contestaţiilor va fi propusă de directorul CSUD şi va fi formată din 3 specialişti din 
domeniul solicitantului. 

Art.18. Răspunsul la contestația depusă legat de nerecunoaşterea  diplomei de doctor şi a titlului de 
doctor in stiinte, de către IOSUD- UTCN, se va comunica, în termen de 5 zile lucrătoare, de către 
conducerea IOSUD–UTCN. 

Art.19.  In cazul in care, în derularea procesului de recunoaştere IOSUD-UTCN considera necesara 
consultarea organismelor ministerului de resort, termenele prevăzute în prezenta metodologie 
se prelungesc in mod corespunzător.  

Art.20. Atestatul de recunoaştere a diplomei şi titlului de doctor se eliberează titularului, unei persoane 
împuternicite notarial, sau - la cererea scrisă a solicitantului - se transmite prin servicii poştale. 

 
CAPITOLUL 8 
DISPOZIŢII FINALE 
 
Art. 21. Prezenta metodologie a fost aprobată în şedinţa Consiliului de Administraţie din data de 
07.02.2017  şi în şedinţa Senatului universitar din data de .................….....2017. 
 
 
 
 
 

Rector 

        Prof.dr.ing. Vasile Țopa 

Aviz Oficiu juridic      



  

 

ANEXA Nr. 1  

 

CERERE 

 

Către 

  Conducerea  IOSUD  - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 

   

Date personale  

Numele şi prenumele: . . . . . . . . . .  

Telefon . . . . . . . . . .  

E-mail: . . . . . . . . . .  

 

Solicit recunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului de doctor,  în domeniul de studii universitare de 

doctorat ...................................(a se menţiona unul dintre domeniile de studii universitare de doctorat 

prevăzute de legislaţia în vigoare în România).  

Scopul recunoaşterii diplomei de doctor şi a titlului de doctor este pentru : 

 obţinerea abilitării  

 ocuparea unei funcţii didactice în UTCN 

 ocuparea unei funcţii de cercetare în UTCN 

 înscrierea la programele postuniversitare. 

Declar pe propria răspundere că documentele incluse în dosar corespund realităţii.  

Data ………………………………………………..…… 

Semnătura solicitantului …………………….. 


