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PROCEDURĂ
privind recunoaşterea de către Universitatea de Științe Agricole și Medicină
Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara a diplomei de
doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe obţinut în străinătate
Capitolul I. Cadrul legislativ
Art. 1. Această procedură reglementează recunoaşterea în Universitatea de
Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din
Timișoara (USAMVB din Timișoara) a diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe
sau într-un domeniu profesional, obţinute în străinătate, în conformitate cu:
 Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 4022/2008
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului
Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (CNRED) şi a
metodologiei de recunoaştere şi echivalare a diplomelor, certificatelor şi titlurilor
ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,
 Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 3482/2016
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului
Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare
(CNATDCU), cu modificările şi completările ulterioare,
 Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 3158/2012
privind aprobarea Listei universităţilor de prestigiu din alte state, cu modificările
şi completările 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, cu modificările şi completările ulterioare,
 Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Educaţie Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,
 Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 5923 din
06.12.2016, cu modificările şi completările ulterioare,
 Carta USAMVB din Timișoara;
 Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de
doctorat în USAMVB din Timișoara
Capitolul II. Dispoziții generale
Art. 2. 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;
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instituţii acreditate de învăţământ superior sau de cercetare-dezvoltare incluse
în Lista universităţilor de prestigiu din alte state, aprobată prin ordin al
ministrului educaţiei naţionale, 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

Art. 3. Solicitanții care nu se încadrează într-una din situațiile menționate mai
sus se vor adresa direct CNRED din cadrul ministerului de resort.
Art. 4. 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. Recunoașterea în cadrul USAMVB din Timișoara a diplomei de doctor și
a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional obținute în străinătate
conferă solicitantului dreptul: de înscriere la programele postuniversitare, obținerii
abilitării, ocupării unei funcții didactice sau de cercetare.
Capitolul III. Conținutul dosarului
Art. 6. Dosarul solicitantului se depune, în prima etapă pe e-mail la Biroul
Doctorat, care verifică documentele din dosar înainte de înregistrarea acestuia.
Dosarul va cuprinde următoarele:
a) cererea de recunoaştere a diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe
sau într-un domeniu profesional, redactată conform modelului din Anexa 1 și
semnată de către solicitant;
b) actul de identitate (în copie cu mențiunea olografă a solicitantului privind
conformitatea cu originalul) şi, dacă este cazul, dovada schimbării numelui în
raport cu numele de pe actele de studii (în copie legalizată, respectiv copie şi
traducere legalizată, după caz);
c) diploma de doctor obţinută la una din instituţiile acreditate de învăţământ
universitar menţionate la Art. 2 din procedură (în copie şi traducere 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 titul de doctor (acest document nu este
necesar dacă domeniul de doctorat este indicat în diploma de doctor);
d) rezumatul tezei de doctorat și teza de doctorat în format electronic sau link
către adresa site-ului unde este/sunt postat/postate, într-o limbă de circulaţie
internaţională (link-ul va fi indicat în cererea de recunoaştere a diplomei de
doctor);
e) curriculum vitae (cu detalii privind stagiul de doctorat desfăşurat în
străinătate);
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f) lista de lucrări şi contribuţii ştiinţifice, asumată prin semnătură de către
solicitant;
g) chitanţa de plată a taxei de procesare a dosarului de recunoaştere a diplomei
şi titlului de doctor (dacă este cazul).
Art. 7. Actele de studii 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. În caz de
suspiciune, USAMVB din Timișoara va sesiza organele abilitate (CNRED și/sau
CNATDCU).
Art. 8. Dosarul este înaintat pe e-mail Şcolii Doctorale din domeniul pentru care
este solicitată recunoașterea, în termen de 3 zile lucrătoare.
Art. 9. Consiliul Şcolii Doctorale verifică dosarul și transmite, în termen de 5
zile lucrătoare acordul sau, după caz, dezacordul pentru recunoașterea titlului de
doctor. Dezacordul trebuie motivat în termen de 7 zile lucrătoare de la primirea
dosarului.
Art. 10. Biroul Doctorat informează pe directorul C.S.U.D., care poate dispune
returnarea dosarului sau completarea acestuia cu anumite documente.
Art. 11. Dacă solicitarea nu este aprobată, Biroul Doctorat va informa electronic
solicitantul, care poate depune contestație în termen de maximum10 zile lucrătoare
de la primirea informării. Contestația este analizată în termen de cel mult 5 zile
lucrătoare de o comisie numită de CSUD.
Art. 12. După primirea rezoluției Consiliului Școlii Doctorale, se emite decizia
de recunoaștere a titlului de doctor și se eliberează solicitantului atestatul de
recunoaștere. Atestatul poate fi eliberat titularului, unei persoane împuternicite notarial
de acesta sau, la solicitarea scrisă a acestuia, se expediază prin serviciile poștale.
Art. 13. Prezenta procedură a fost aprobată în şedinţa Senatului USAMVB din
Timișoara, din data de 27.03.2019.
RECTOR,
Prof.univ.dr. Popescu Cosmin Alin

DIRECTOR CSUD – IOSUD USAMBT,
Prof.univ.dr. Morariu Slorin
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ANEXA 1
CERERE
către Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului
„Regele Mihai I al României” din Timișoara,
pentru recunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau
într-un domeniu profesional
1. Date personale:
Nume și prenume: _____________________________________
Adresa de corespondență: _______________________________
E-mail: ____________________________
Telefon: ____________________________
2. Prin prezenta, solicit recunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului de doctor în
ştiinţe, diplomă eliberată de către_________________________________ în
domeniul____________________________________
3. Link-ul către adresa site-ului unde este/sunt postat/postate, într-o limbă de circulaţie
internaţională, rezumatul tezei de doctorat și/sau teza de doctorat:
___________________________________________________________________

Cunoscând prevederile art. 326 Cod Penal, privind falsul în declaraţii, declar pe
propria răspundere că toate informaţiile din dosar sunt reale, iar realizările
prezentate nu sunt un plagiat, fiind creaţia mea personală.
Data: _____________
Semnatură solicitant: __________________
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Antet
ANEXA 2
Nr. ________ /___________
(numărul şi data eliberării)

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

titlu

de

doctor

în

domeniul

__________________________________.
Titularul/Titulara acestui atestat beneficiază de toate drepturile conferite absolvenţilor
instituţiilor similare din România.

Rector,
Prof. univ. dr. ing. Cosmin Alin POPESCU
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