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1. Domeniul de aplicare 

1.1. Această procedură se referă la organizarea procesului de recunoaştere de 

către USAMVBT a calităţii de conducător de doctorat sau a abilitării obţinute în instituţii de 

învăţământ universitar acreditate din state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului 

Economic European, din Confederaţia Elveţiană şi în universităţi de prestigiu din alte state 

incluse în Lista universităţilor de prestigiu din alte state, aprobată prin ordin al ministrului 

educaţiei şi cercetării şi actualizată periodic.  

1.2. Calitatea de conducător de doctorat sau abilitarea obţinută la alte instituţii de 

învăţământ universitar acreditate din străinătate decât cele menţionate la punctul 1.1. se 

recunoaşte numai în baza unor convenții internaționale de recunoaștere reciprocă 

încheiate la nivel interguvernamental sau interuniversitar. 

1.3. Procedura este aplicabilă cetăţenilor români, cetăţenilor din state membre ale 
Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European, din Confederaţia Elveţiană şi 
cetăţenilor din state terţe, precum şi tuturor participanţilor implicaţi în procesul de 
recunoaştere a calităţii de conducător de doctorat sau a abilitării obținute în alte instituții de 
învățământ superior acreditate în străinătate. 

1.4. Utilizatorii procedurii operaţionale răspund de aplicarea și respectarea 
prevederilor documentelor din prezenta procedură. 
 

2. Scopul procedurii 

Scopul elaborării acestei proceduri este acela de a asigura un set unitar de reguli 

privind modalitatea prin care în cadrul USAMVBT este recunoscută calitatea de 

conducător de doctorat sau a abilitării obținute în instituții de învățământ universitar 

acreditate din străinătate.  

 

3. Definiții. Abrevieri 

3.1. Definiții 

Definiţiile termenilor utilizaţi în procedură sunt cele din standardul SR EN ISO 

9000:2006 – Sisteme de management al calităţii. Principii fundamentale şi vocabular. 

3.2. Abrevieri 

▪ USAMVBT  Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a 
Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara 

▪ CMO Comisie de monitorizare a funcţionării SCIM la nivel de 
universitate 

▪ CEAC-U Comisie de evaluare şi asigurare a calității a USAMVBT 

▪ DMC Departamentul de  Managementul Calității 
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4. Referințe normative 

4.1. Referințe legislative : 
➢ Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

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

reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare; 

➢ H.G. nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, cu 

modificările și completările ulterioare; 

➢ Ordinul M.E.N.C.S. nr. 5921 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; 

➢ Ordinul M.E.N.C.S. nr. 5825/2016 privind aprobarea listei universităților de prestigiu 

din alte state, cu modificările și completările ulterioare;  

➢ Ordinul M.E.N.C.S. nr. 3482/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare 

și funcționare a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și 

Certificatelor Universitare, cu modificările și completările ulterioare. 

 

4.2. Standarde de referință: 
➢ SR EN ISO 9001: 2015 – Sisteme de management al calităţii. Cerinţe. 
➢ SR EN ISO 9000:2015 - Sisteme de management al calităţii. Principii   
fundamentale şi vocabular.   
 

4.3. Alte informații documentate interne utilizate ca şi referințe de bază: 

➢ Carta USAMVBT; 

➢ Hotărârile Senatului universitar/Consiliului de Administraţie.  

 
5. Descrierea procedurii 

5.1.1. Generalități 

5.1.1. Recunoașterea calității de conducător de doctorat sau a abilitării de către 

USAMVB Timișoara, în conformitate cu prezenta procedură, este valabilă și 

produce efecte juridice numai la nivelul Universității de Științe Agricole și 

Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara. 

5.1.2. 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.   
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5.1.3. În vederea recunoașterii de către USAMVB Timișoara a calității de 

conducător de doctorat sau a abilitării, persoanele interesate trebuie să 

depună un dosar de recunoaștere. 

 

5.2. Documente necesare 

5.2.1. În vederea recunoașterii calității de conducător de doctorat sau a abilitării 
obținută în străinătate, persoana interesată întocmește un dosar care trebuie să conțină 
următoarele documente:  

a) Cerere de recunoaștere (Anexa 1); 

b) Actul de identitate (copie și dacă este cazul, dovada schimbării numelui în raport cu 

numele de pe actele de studiu - copie și traducere legalizată unde este cazul);  

c) Diploma de doctor dacă actul de studii este obținut în România sau la una dintre 

instituțiile de învățământ superior acreditate menționate la punctul 1.1., respectiv 

atestatul de recunoaștere emis de CNRED – daca actul de studii este obținut la alte 

instituții de învățământ superior acreditate  din străinătate, traducere legalizată; 

d) Diplomă/adeverință care atestă calitatea de conducător de doctorat sau abilitarea, 

eliberată de instituțiile prevăzute la punctul 1.1. şi respectiv punctul 1.2. din prezenta 

procedură; 

e) Curriculum vitae al solicitantului în limba română sau engleză; 

f) Lista de lucrări ale solicitantului în limba română sau limba engleză; 

g) Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor în vederea obținerii atestatului de 

abilitare pentru domeniul în care se solicită recunoașterea, conform art. 219 alin. (1) 

lit. a) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările 

ulterioare; 

h) Lista granturilor/ proiectelor de cercetare câștigate prin competiție națională sau 

internațională,  însoțită de documente justificative care atestă calitatea de director de 

proiect. 

5.2.2. Toate actele de studii obținute în statele care sunt părți ale Convenției privind 
apostila de la Haga și  supuse recunoașterii trebuie să fie autentificate cu apostila de la 
Haga. Actele de studii obținute în celelalte state trebuie să fie supralegalizate sau însoțite 
de adeverința de autenticitate emisă de către autoritățile competente din țara de 
proveniență. Scutirea de apostilare sau supralegalizare este permisă în temeiul legii, al 
unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate. 

 
5.3. Circuitul documentelor 

5.3.1. Dosarul pentru recunoașterea calității de conducător de doctorat sau a 

abilitării obținute în instituții în învățământ universitar acreditate din străinătate se depune 

la Registratura USAMVBT.  
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5.3.2. Dosarul cu număr de înregistrare este transmis Secretariatului IOSUD – 

USAMVBT și Consiliului Școlii Doctorale Ingineria Resurselor Vegetale şi Animaliere sau 

Consiliului Școlii Doctorale de Medicină Veterinară, în funcție de domeniul pentru care se 

solicită recunoașterea abilitării sau a calității de conducător de doctorat.  

5.3.3. Consiliul Școlii Doctorale analizează dosarul și elaborează Raportul de 

recunoaștere sau de nerecunoaștere a calității de conducător de doctorat sau a abilitării, 

în termen de 15 zile de la data înregistrării dosarului. 

5.3.4. Consiliul Școlii Doctorale transmite către Consiliul Studiilor Universitare de 

Doctorat (CSUD) Dosarul și raportul de recunoaștere/nerecunoaștere. CSUD decide 

acceptarea sau respingerea cererii și înaintează decizia înspre aprobarea conducerii 

universității, în termen de 5 zile. 

5.3.5. Decizia de recunoaștere sau nerecunoaștere se emite, în urma deciziei 

CSUD, de către rectorul USAMVBT și se comunică solicitantului în scris prin scrisoare 

recomandată cu confirmare de primire și prin e-mail. 

5.3.6. Decizia poate fi contestată în termen de 3 zile de la comunicare, printr-o 

cerere motivată care se depune la Registratura Universității. 

5.3.7. Rectorul numeşte o Comisie de analiză a contestaţiei formată din 5 membri, 

care va soluţiona contestaţia în termen de 15 zile de la înregistrarea contestaţiei.  

5.3.8. Răspunsul la contestația depusă legat de nerecunoașterea calității de 

conducător de doctorat sau a abilitării se va comunica solicitantului prin scrisoare 

recomandată cu confirmare de primire de către conducerea IOSUD - USAMVBT, în 

termen de 5 zile. 

 
6. Responsabilități: în conformitate cu punctul 5.3. 

7. Informații documentate de menținut : 
 

Nr. 
Crt. 

Inf. documentată de 
menținut 

Inițiată de: Circulă la: 

Arhivare informație documentată în arhiva 
operațională 

Denumire Cod Loc Durata Resp. 

 
Dosar 

solicitare 
recunoastere 

- 

solicitant solicitant˃registratura 
USAMVBT˃ secretar 
IOSUD - USAMVBT˃ 
˃CSD˃CSUD˃Rector 

Secretariat 
IOSUD –

USAMVBT 
 

Permanent Secretar 
IOSUD-

USAMVBT 

 

8. Anexe: - Cerere de recunoaștere - USAMVBT-CSUD- PO-003- F01 

 

 

 

 


