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1. SCOPUL PROCEDURII  

 
Procedura are drept scop stabilirea modului în care Universitatea Tehnică de Construcții 

București (UTCB) recunoaște calitatea de conducător de doctorat obținută în instituții de învățământ 
universitar acreditate din străinătate, cu respectarea principiului legalității, autonomiei universitare, 
transparenței, responsabilității, a normelor etice și deontologice în vigoare. 

2. DOMENIUL DE APLICARE AL PROCEDURII 

 Procedura se aplică în cadrul Universității Tehnice de Construcții Bucuresti pentru 
recunoașterea automată a calității de conducător de doctorat obținute în instituții de învățământ 
universitar acreditate din străinătate. 

3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ ȘI CONEXE 

˗ Legea Educației Naționale nr. 1/2011 art. 166 a) și b) și art. 216 alin. 2 lit. F) cu modificările 
și completările ulterioare); 

˗ Legea 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor pentru profesiile 
reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare; 

˗ HG nr. 681/2011 privind codul studiilor universitare de doctorat cu modificările și 
completările ulterioare; 

˗ OMENCS nr. 3482/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al 
Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, cu 
modificările ulterioare; 

˗ OMENCS nr. 5825/2016 privind aprobarea Listei universităților de prestigiu din alte state, 
cu modificările ulterioare 

˗ O.U.G. nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației 
publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative 

˗ OM 5921/2016 privind recunoașterea automată de către instituțiile de învățământ 
superior, respectiv instituțiile organizatoare de studii universitare de doctorat din România 
a calității de conducător de doctorat obținută în instituții de învățământ universitar, 
acreditate din străinătate; 

˗ OM nr. 5923/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoașterea diplomei de 
doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute în 
străinătate 

˗ O.M. nr.5921/2016 publicat în Monitorul Oficial nr. 1007 din data de 15.12.2016 pentru 
aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea automată, de către instituţiile de 
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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 PROCESULUI  

 4.1. Generalități 

4.1.1. 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 
inter-guvernamental sau inter-universitar. 

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 din cadrul ministerului de resort. 

4.1.2. Solicitanții trebuie să aibă calitatea de conducător de doctorat ȋntr-unul din domeniile de 
doctorat acreditate la UTCB. 

 

 4.2. Descrierea etapelor procesului 

4.2.1. Dosarul solicitantului se depune, în prima etapă pe e-mail la Școala Doctorală a UTCB, care 
verifică documentele din dosar înainte de înregistrarea acestuia. Dosarul va cuprinde copii ale 
următoarelor documente (fișiere în format *.pdf): 

- Cerere de recunoaștere a calității de conducător de doctorat (Anexa 1) 
- Act de identitate și dovada schimbării numelui (dacă este cazul); 
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- 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 (Centrul National de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor), dacă actul de 
studii este obţinut de la alte instituţii acreditate de învăţământ universitar din 
străinătate; 

- Documentul 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. 
- Fișa de autoevaluare cu indeplinirea standardelor minimale pentru domeniul respectiv. 

4.2.2. Dosarul se înregistrează după verificarea documentelor. 
4.2.3. Consiliul Şcolii Doctorale verifică dosarul și ȋl transmite pentru avizare, cu propunerea de 
recunoaștere sau nu a calității de conducător de doctorat, la CSUD. 
4.2.4. In termen de 30 zile lucrătoare de la depunerea dosarului se va comunica solicitantului  acordul 
sau, după caz, dezacordul pentru recunoașterea calității de conducător de doctorat, ȋmpreună cu 
motivarea deciziei. 
4.2.5. În cazul în care cererea nu este aprobată, solicitantul poate depune contestație în termen de 5 
zile lucrătoare de la primirea acestei informări. Contestația este analizată în termen de 5 zile 
lucrătoare de CSUD iar rezultatul va fi comunicat solicitantului în scris. 
4.2.6. În a doua etapă, după primirea rezoluției favorabile a CSD și a avizului favorabil al CSUD, 
candidatul va face o cerere de afiliere la Scoala Doctorală a UTCB, conform prevederilor din 
Regulamentul Scolii Doctorale. Cererea de afiliere va fi avizată de către directorul departamentului 
unde va fi încadrat solicitantul. Totodată candidatul va depune actele în original pentru a se realiza 
validarea copiilor, depuse în prima etapă, „conform cu originalul”.  
4.2.7. Senatul UTCB va emite o hotărâre privind cererea de afiliere și va acorda calitatea de membru al 
Scolii Doctorale a UTCB.  
4.2.8. Directorul departamentului unde va fi incadrat solicitantul va fi informat asupra hotararii 
Senatului UTCB de către secretariatul Scolii Doctorale.   
4.2.9. Se va încheia un contract de muncă pe durată determinată/nedeterminată cu UTCB. 
Procedura este elaborată în baza O.M. nr.5921/2016 publicat în Monitorul Oficial nr. 1007 din data de 
15.12.2016 și intră în vigoare la data de 25.01.2019. 

 
 

Aprobat 
  RECTOR 

 
       ................................................. 
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                    DIRECTOR CSUD 
                                                                                 ................................................. 
  
 

C E R E R E   

privind recunoașterea in cadrul UTCB a calității de conducător de doctorat 

 

Domnule Rector, 

 

Subsemnatul/Subsemnata ........................................................................................................, 

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. 

 
 
Data        

         Semnătură 

 
*Menționez că instituția se află pe Lista universităților de prestigiu din alte state aprobată de M.E.N.C.Ș și 
actualizată periodic. 
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