UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREȘTI

METODOLOGIE
PRIVIND RECUNOAŞTEREA DIPLOMEI ŞI TITLULUI DE DOCTOR ÎN ŞTIINŢE, A CALITĂŢII DE
CONDUCĂTOR DE DOCTORAT ŞI A FUNCŢIILOR DIDACTICE OBŢINUTE ÎN STRĂINĂTATE
Aprobată în şedinţa Senatului din data de 11.02.2021, conform Hotărârii nr. 105
Art.1. Scopul prezentei metodologii este de a asigura un cadru metodologic de recunoaștere
a diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, a calităţii
de conducător de doctorat sau a funcţiilor didactice din învăţământul universitar obţinute în
instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate, în scopul înscrierii la programe
postuniversitare, obţinerii abilitării, ocupării unui post didactic vacant în cadrul Universităţii
Naționale de Arte din București, conform normelor legale în vigoare, al participării în comisiile de
concurs pentru ocuparea funcțiilor didactice și de cercetare din cadrul Universităţii Naționale de
Arte din București.
Art.2. Metodologia se aplică în cadrul Universităţii Naționale de Arte din Bucureşti pentru
recunoaşterea diplomei de doctor, a titlului de doctor, a calităţii de conducător de doctorat şi
funcţiilor didactice din învăţământul universitar obţinute în instituţii de învăţământ universitar
acreditate din străinătate.
Art.3. La momentul adoptării prezentei Metodologii, cadrul legal aplicabil este determinat de:
Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, art. 158 alin. (6),
art. 166, art. 168-169 şi art. 216 alin. (2) lit. f), Legea 200/2004 privind recunoașterea diplomelor
și calificărilor pentru profesiile reglementate în România cu modificările şi completările
ulterioare, Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 4621/2020 pentru
modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Atestare a
Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, aprobat prin
Ordinul
Ministrului
Educaţiei.Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 4621/2020, Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale
şi Cercetării Ştiinţifice nr. 5921/2016 - 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 Ministrului Educaţiei
Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 5922/2016 - pentru aprobarea Metodologiei privind
recunoaşterea automată, de către instituţiile de învăţământ superior, a funcţiilor didactice din
învăţământul universitar obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din
străinătate, Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 5923/2016 - pentru

aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe
sau într-un domeniu profesional, obţinute în străinătate; Ordinul Ministrului Educației și
Cercetării Științifice nr. 5229/2020 privind acordarea atestatului de abilitare, acordarea titlului
de doctor, precum și la soluționarea sesizărilor cu privire la nerespectarea standardelor de
calitate sau de etică profesională,Carta Universităţii Naționale de Arte din Bucureşti.
Art.4. Universitatea Națională de Arte din București consultă, dacă este cazul, Centrul
Național de Recunoaștere și Echivalarea a Diplomelor (denumit în continuare CNRED) și Consiliul
Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare.
Art.5 Procesul de recunoaștere a calității de conducător de doctorat obținută în instituții de
învățământ universitar acreditate în străinătate, a funcției didactice din învățământul universitar
obținută în instituții de învățământ universitar acreditate în străinătate, a diplomei de doctor și
a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținută în străinătate se va
desfășura în cadrul Universității Naționale de Arte din București după cum urmează:
Art.6 Candidatul va depune cererea de recunoaștere și dosarul de recunoaștere la
secretariatul Școlii Doctorale.
Art.7 (1) Dosarul de recunoaștere va cuprinde următoarele documente:
A. Pentru recunoașterea calității de conducător de doctorat:
a) cerere de recunoaștere;
b) copie simplă după actul de identitate și, dacă este cazul, dovada schimbării numelui în copie
legalizată sau copie și traducere legalizată;
c) diploma de doctor și anexe copie tradusă și legalizată, dacă actul de studii este obţinut la una
dintre instituţiile acreditate de învăţământ universitar menţionate la art. 1 alin. (1) din OM nr.
5921/2016, respectiv atestatul de recunoaştere emis de CNRED, dacă actul de studii este obţinut
la alte instituţii acreditate de învăţământ universitar din străinătate;
d) copie legalizată după diploma/adeverinţa care atestă calitatea de conducător de doctorat sau
abilitarea, eliberată de instituţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2) din OM nr. 5921/2016.
e) dovada achitării taxei de evaluare aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administrație al
Universității.
B. Pentru recunoașterea funcțiilor didactice:
a) cerere de recunoaștere;
b) copie simplă după actul de identitate și, dacă este cazul, dovada schimbării numelui în copie
legalizată sau copie și traducere legalizată;
c) copie tradusă și legalizată după diploma de doctor, anexe - dacă actul de studii este obţinut
una dintre instituţiile acreditate de învăţământ universitar menţionate la art. 1 alin. (1) din OM

nr. 5921/2016, respective atestatul de recunoaştere emis de CNRED, dacă actul de studii este
obţinut la alte instituţii acreditate de învăţământ universitar din străinătate;
d) dovada funcţiei didactice, în copie tradusă și legalizată, eliberată de instituţiile prevăzute la
art. 1 alin. (1) şi (2) din OM nr. 5922/2016.
e) Curriculum Vitae al solicitantului în limba română
f) Lista de publicații și contribuții științifice ale solicitantului în limba română semnată de către
solicitant;
g) dovada achitării taxei de evaluare aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administrație al
Universității.
C. Pentru recunoașterea diplomei și a titlului de doctor:
a) cerere de recunoaștere;
b) copie simplă după actul de identitate și, dacă este cazul, dovada schimbării numelui în copie
legalizată sau copie și traducere legalizată;
c) diploma de doctor, anexe - obținută la una dintre instituțile de învățământ universitar
acreditate, menționate la art. 2(1) Anexa 1 din OM nr. 5923/2016, tradusă și legalizată, însoțită,
dacă este cazul, de un document eliberat de instituția emitentă a actului de studii, care să
precizeze denumirea domeniului de studii universitare de doctorat în care solicitantul a obținut
diploma și titlul de doctor, dacă domeniul de doctorat nu este indicat în diploma de doctor;
d) rezumatul tezei de doctorat sau adresa de site unde este postat(ă) rezumatul sau teza de
doctorat într-o limbă de circulație internațională( în cererea de recunoaștere a diplomei se va
indica și link-ul);
e) curriculum vitae din care să reiasă perioada stagiului de doctorat desfășurat în străinatate ;
f) lista de articole și contribuții științifice, semnată de către solicitant;
g) dovada achitării taxei de evaluare aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administrație al
Universității.
(2) Taxa se achită:
• la orice sucursală sau agenție a Băncii Comerciale Române, în contul IBAN
RO06RNCB0072039062550016, cu menționarea numelui, CNP-ului, și a tipului de taxă
achitată sau
• la Trezoreria Statului
Sector 1, cont IBAN RO35TREZ70120F330500XXXX, cu
menționarea numelui, CNP-ului și a tipului de taxă achitată .
Art.8 Actele de studii supuse recunoașterii sunt autentificate cu apostila de la Haga pentru
statele care sunt părți ale Convenției privind apostila de la Haga, iar pentru celelalte state actele
de studii sunt 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.
Art.9 Componența Comisiei de recunoaștere a diplomei și titlului de Doctor în Stiințe, a
calității de conducător de doctorat și a funcțiilor didactice obținute în străinătate este numită de
către Consiliul de Administrație al UNAB, aceasta fiind alcătuită din 5 membri astfel: Directorul
IOSUD și patru cadre didactice cu funcția de cel puțin conferențiar universtitar, titulari în
universitate. Președintele comisiei este ales prin vot dintre aceștia. Mandatul comisiei este de
patru ani.
Art.10 Comisia de recunoaștere a diplomei și titlului de Doctor în științe, a calității de
conducător de doctorat și a funcțiilor didactice obținute în străinătate soluționează dosarul de
recunoaștere în decurs de 30 de zile calendaristice de la data depunerii dosarului complet.
Termenul de soluționare se poate prelungi prin decizia comisiei de evaluare, în cazul în care este
necesară verificarea autenticității documentelor din dosar și\sau a statutului universității
emitente. Solicitantul va fi informat în scris cu privire la prelungirea termenului de soluționare.
Art. 11(1) Atribuțiile comisiei sunt de a verifica dosarul candidatului și în cazul în care sunt
neclarități solicită și alte documente, persoanei în cauză, prin corespondență electronică sau prin
poștă. Verificând statutul instituției de învățământ superior care a emis documentele supuse
recunoașterii și programul de studii universitare de doctorat în care solicitantul a obținut
diploma și titlul de doctor.
(2) În cazul în care comisia constată existența unor suspiciuni privind autenticitatea actelor
de studii, aceasta sesizează organele competente.
(3) În urma studierii dosarului comisia încheie un Raport de analiză privind verificarea
acestuia cu propunerea de recunoaștere/nerecunoaștere fundamentată .
Art. 12 (1) Rectorul Universității emite Decizia\ atestatul de recunoaștere sau nerecunoaștere
având la bază raportul comisiei.
(2) În cazul recunoașterii, pentru diploma de doctor, Rectorul UNARTE eliberează un
atestat de recunoaștere; pentru calitatea de conducător de doctorat și pentru recunoașterea
funcției didactice, Rectorul UNARTE va emite o decizie de recunoaștere, conform modelelor din
anexa 1. În cazul nerecunoașterii, în toate cele trei cazuri, Rectorul emite o decizie conform
modelului din Anexa 1.
Art.13 (1) În cazul unei decizii de nerecunoaștere a diplomei și titlului de Doctor în Științe, a
calității de conducător de doctorat și a funcțiilor didactice obținute în străinătate se poate
depune contestație în termen de 2 zile lucrătoare de la data primirii deciziei. Contestația se
formulează în scris și se depune la registratura universității.

(2) Contestația va fi analizată și soluționată de către comisia de contestații, numită după
aceeași procedură ca și comisia de evaluare în termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării
contestației.
(3) Decizia comisiei de contestații este irevocabilă la nivelul UNAB și se comunică
contestatarului la adresa de corespondență indicată, prin email sau prin intermediul serviciilor
poștale ce permit confirmarea primirii.
Art.14 Recunoașterea calității de conducător de doctorat, a funcției didactice, a diplomei și a
titlului de doctor este valabilă și produce efecte juridice numai la nivelul Universității Naționale
de Arte din București.
Prezenta metodologie a fost aprobată în ședința Senatului din data de 11.02.2021, conform
Hotărârii nr. 105.

DIRECTOR CSUD,
Prof. univ. dr. Eugen - Alexandru Gustea

ANEXA 1
ATESTAT DE RECUNOAȘTERE

Se atestă că diploma de doctor seria ….. nr………., eliberată doamnei/domnului………….. de
către…………………………..din…………………… şi titlul de doctor aferent acesteia sunt recunoscute ca
diplomă de doctor şi titlu de doctor în domeniul……………………..
Recunoaşterea este valabilă şi produce efecte juridice doar la nivelul Universităţii Naționale de
Arte din București.

Rector,
Prof.univ. dr Cătălin Bălescu

Nr……………./……………..
DECIZIE DE RECUNOAȘTERE

Se recunoaşte diploma/adeverinţa nr………./…….., eliberată de către…………………
din…………………
care atestă calitatea de conducător de doctorat/abilitarea domnului/
doamnei……………………..
Recunoaşterea este valabilă şi produce efecte juridice doar la nivelul Universităţii
Naționale de Arte din București.
Rector,
Prof. univ. dr. Cătălin Bălescu

Nr……………./……………..

DECIZIE DE RECUNOAȘTERE

Se recunoaşte adeverinţa nr………./…….., eliberată de către …………………din…………………
care atestă
funcţia didactică de ……………. obţinută de către domnul/ doamna……………………..în cadrul
instituţiei
respective.
Recunoaşterea este valabilă şi produce efecte juridice doar la nivelul Universităţii
Naționale de Arte din București.

Rector,
Prof. univ. dr. Cătălin Bălescu

Nr……………./……………..
DECIZIE
Pe baza deciziei Comisiei de recunoaştere, elaborată în urma analizei dosarului depus
de ............. pentru recunoaşterea calităţii de conducător de doctorat/funcţiei didactice de..../
diplomei de doctor, Rectorul Universităţii Naționale de Arte din București decide:
Nu se recunoaşte calitatea de conducător de doctorat/ funcţia didactică de……../ diploma de
doctor a domnului/doamnei .........
Rector,
Prof. univ. dr. dr. Cătălin Bălescu

UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREȘTI
Nr……………./……………..
Avizat
RECTOR
.................................................
DIRECTOR ŞCOALĂ DOCTORALĂ
□DA

□NU

CERERE
pentru recunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe
sau într-un domeniu profesional, obţinute în străinătate
1. Date personale
Numele şi prenumele: ..............................................................................
Adresă de corespondenţă poştală: ...........................................................
Telefon: .....................................................................................................
E-mail: .........................................................................................................
2. Solicit recunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului de doctor, în domeniul de studii
universitare de doctorat ............................................................................
3. Instituţia de învăţământ universitar acreditată din străinătate în care s-a obţinut diploma de
doctor: ..........................................................................
4. Adresa web a site-ului unde este postat(ă) rezumatul/teza de doctorat, într-o limbă de
circulaţie internaţională .......................................................................................................................
5. Scopul recunoaşterii diplomei de doctor şi a titlului de doctor, obţinute în străinătate:
- obţinerea abilitării
- ocuparea unui post didactic în Universitatea Națională de Arte din București
- altele (descrieţi succint)
Declar pe propria răspundere că documentele incluse în dosar corespund realităţii.
Data ……………………………

Semnătura ……………………

UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREȘTI
Nr. ……………………./…………………….

CERERE DE RECUNOAŞTERE A FUNCŢIEI DIDACTICE

Numele și prenumele: …………………………………………………………………………………………………………………..
Locul și data nașterii: ………………………………………………………………. Cetățenia: ………………………………….
Domiciliul/Adresa de corespondență: ……………………………………………………………………………………………
Telefon/Fax: ………………………………………………………………….E-mail: ………......................................
Solicit recunoașterea funcției didactice de ……………………………………………………………………………………
în domeniul de doctorat ………………………………………………………………..obținută la ……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….în anul …………
Declar pe propria răspundere că informațiile și documentele incluse în dosar sunt reale şi
autentice.

Data ……………………………

Semnătura ………………………

UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREȘTI
Nr. ……………………./…………………….
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.

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.

