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PROCEDURĂ  

PRIVIND RECUNOAȘTEREA DIPLOMEI DE DOCTOR 

ȘI A TITLULUI DE DOCTOR ÎN ȘTIINȚE OBȚINUTE 

ÎN STRĂINĂTATE DE CĂTRE UNIVERSITATEA DE 

MEDICINĂ ȘI FARMACIE „VICTOR BABEŞ” DIN 

TIMIŞOARA 
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CAPITOLUL I: DISPOZIȚII GENERALE 
 

Art. 1. Prezenta procedură reglementează modalitatea prin care se efectuează recunoaşterea de către 

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara (denumită în continuare UMFVBT) 

a diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe obţinut în străinătate.  

 

Art. 2. Procedura este fundamentată pe baza următoarelor documente: Art. 158 alin. (6), art. 162 alin. (1), 

art. 168-169 şi art. 216 alin (2) lit. f) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare; Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 4022/2008 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 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, cu modificările 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; Hotarârea Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi 

funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările 

ulterioare; Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 5923/2016; Regulamentul 

instituțional de organizare și funcționare a programelor de studii universitare de doctorat în cadrul 

Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara (IOSUD-UMFVBT). 

 

Art. 3. Instituţiile acreditate de învăţământ superior, conform normelor legale, în sistemul naţional de 

cercetare-dezvoltare recunosc diploma de doctor şi titlul de doctor în ştiinţe, 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 Educaţiei Naţionale şi 

 Cercetării ştiinţifice şi 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. 4. Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED) recunoaşte diploma de 

doctor şi titlul de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute la instituţii acreditate de 

învăţământ superior sau de cercetare-dezvoltare din străinătate, altele decât cele prevăzute la Art. 3.  

 

Art. 5. Prevederile prezentei metodologii se aplică cetăţenilor români, cetăţenilor din state membre ale 

Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European, din Confederaţia Elveţiană şi cetăţenilor din state 

terţe.  
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CAPITOLUL II:  EVALUAREA DOSARULUI DE RECUNOAȘTERE 
 

Art. 6. În vederea recunoaşterii diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe obţinute în străinătate, 

solicitantul depune dosarul de recunoaştere în format letric la Registratura UMFVBT (în atenția 

secretariatului IOSUD - UMFVBT), care cuprinde următoarele documente:  

- cerere de recunoaştere (Anexa 1);  

- act de identitate – copie, şi dovada schimbării numelui - copie şi traducere legalizată (dacă este cazul);  

- diploma de doctor, copie şi traducere legalizată; 

- copie după dovada achitării taxei. 

Totodată recunoașterile se pot solicita și on-line prin platforma Punctul de Contact Unic electronic 

(PCUe), situație în care actele necesare vor fi transmise în format scanat prin platforma PCUe și se va 

notifica secretariatul IOSUD-UMFVBT la adresa doctorat@umft.ro. 
 

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 situaţia în care IOSUD-UMFVBT sesizează existenţa oricăror suspiciuni privind autenticitatea actelor de 

studii, acesta sesizează organele abilitate.  

 

Art. 8. Pentru analiza dosarelor, UMFVBT va percepe o taxă de procesare al cărui cuantum va fi stabilit 

anual în Regulamentul de taxe, aprobat de către către Senatul universitar, care va include și taxele poștale 

pentru corespondența cu solicitantul (dacă va fi cazul). 
 

CAPITOLUL III: EVALUAREA DOSARULUI DE ECHIVALARE 
 

Art. 9. Dosarul se evaluează de către o Comisie de Recunoaștere și Echivalare a doctoratelor susţinute în 

străinătate numită de directorul CSUD. Comisia de de Recunoaștere și Echivalare a doctoratelor susţinute în 

străinătate va fi compusă din 7 membri după cum urmează: directorul CSUD, doi membri CSUD, 

directorul RUNOS, șef Birou Relații Internaționale, un jurist și secretarul șef al universității.  

 

Art. 10. Durata de soluţionare de către IOSUD-UMFVBT a dosarelor este de 30 de zile lucrătoare de la data 

depunerii/transmiterii la UMFVBT a dosarului complet.  

 

Art. 11. Decizia de recunoaştere sau nerecunoaştere se emite, în urma pronunțării soluției finale, de către 

conducerea Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara.  

 

Art. 12. Contestațiile cu privire la nerecunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe de către 

IOSUD - UMFVBT se vor depune, în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea deciziei, la Registratura 

UMFVBT sau se vor transmite pe e-mail la adresa doctorat@umft.ro.  
 

Art. 13. Răspunsul la contestație se va comunica, în termen de 5 zile lucrătoare, prin orice mijloace, de către 

conducerea IOSUD - UMFVBT.  

 

Art. 14. Universitatea consultă, dacă este cazul, CNRED şi Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, 

Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU). 
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CAPITOLUL IV: DISPOZIȚII FINALE 
 

Art. 15. Recunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe de către IOSUD – UMFVictor 

Babeș Timișoara în conformitate cu prezenta procedură este valabilă şi produce efecte juridice numai la 

nivelul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara.  

 

Art. 16. Recunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe de către CNRED din cadrul 

Ministerului Educației Naționale este valabilă şi produce efecte juridice pe întreg teritoriul României. 
 

 
 

 

                                                                                                           RECTOR, 

 

                                                                                 Prof. univ. dr. Octavian Marius Crețu 
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ANEXA Nr. 1  

 

 

 

 

 

 

CERERE 
 

Către  

 

Conducerea IOSUD – UMF „Victor Babeș” din Timișoara  

 

 
Numele şi prenumele: ______________________ 

Telefon _________________________________ 

E-mail: _________________________________ 

 

Prin prezenta, solicit recunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe, diplomă eliberată 

de către____________ ___________________________________ 

în domeniul____________________ 

în scopul ______________________ 

 

 

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

 

 

 

 

 

Data __________________       Semnătura solicitantului____________ 
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