
MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI

O R D I N

pentru aprobarea Metodologiei privind dobândirea automată a calității de conducător de doctorat 

în România pentru persoanele care au obținut această calitate în statele membre ale 

Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și Confederația Elvețiană

În conformitate cu prevederile art. 166 alin. (4) lit. a) și ale art. 216 alin. (2) lit. f) din Legea educației naționale nr. 1/2011,

cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului

și Sportului, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. — Se aprobă Metodologia privind dobândirea

automată a calității de conducător de doctorat în România

pentru persoanele care au obținut această calitate în statele

membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European

și Confederația Elvețiană, prevăzută în anexa care face parte

integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — Direcția generală învățământ superior, Centrul

Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor din cadrul

Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului,

instituțiile organizatoare de studii universitare de doctorat și

Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și

Certificatelor Universitare duc la îndeplinire prevederile

prezentului ordin.

Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,

Daniel Petru Funeriu

București, 13 octombrie 2011.

Nr. 5.690.

ANEXĂ

M E T O D O L O G I E

privind dobândirea automată a calității de conducător de doctorat în România pentru persoanele care au obținut

această calitate în statele membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și Confederația Elvețiană

Art. 1. — Prezenta metodologie se aplică persoanelor care

au obținut dreptul legal de a conduce doctorate în instituții de

învățământ superior sau de cercetare-dezvoltare din statele

membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European

și Confederația Elvețiană și care solicită dobândirea acestui

drept în România.

Art. 2. — Calitatea de conducător de doctorat se conferă în

unul dintre domeniile de studii universitare de doctorat în

vigoare, conform prevederilor legale.

Art. 3. — (1) Dosarul pentru dobândirea automată a calității

de conducător de doctorat include:

a) cerere din partea candidatului către Ministerul Educației,

Cercetării, Tineretului și Sportului, denumit în continuare

MECTS, prin care se solicită recunoașterea automată a calității

de conducător de doctorat, într-un anumit domeniu de studii

universitare de doctorat, conform modelului prevăzut în anexa

nr. 1.

b) actul de identitate, în copie;

c) adeverință care să certifice calitatea de conducător de

doctorat, emisă de autoritatea guvernamentală sau de instituția

de învățământ superior/cercetare-dezvoltare din statul membru

al Uniunii Europene, al Spațiului Economic European și

Confederația Elvețiană, în original sau în copie legalizată, și cu

traducere legalizată;

d) diploma de doctor obținută în străinătate, în copie și

traducere, sau diploma de doctor obținută în România, în copie;

e) curriculum vitae al candidatului;

f) lista de lucrări ale candidatului.

(2) În cererea prevăzută la alin. (1) lit. a), candidatul trebuie

să declare pe propria răspundere faptul că acesta și-a exercitat

dreptul de conducere de doctorate prin conducerea a cel puțin

unui doctorand într-un stat membru al Uniunii Europene, în

Spațiul Economic European și Confederația Elvețiană.

Art. 4. — (1) Dosarul se depune de candidat la registratura

MECTS.

(2) În termen de 3 zile lucrătoare de la depunerea dosarului,

Direcția generală învățământ superior, denumită în continuare

DGIS, verifică existența tuturor documentelor prevăzute la art. 3

și înștiințează candidatul în cazul în care constată că dosarul nu

este complet.

(3) În cazul în care se constată existența tuturor

documentelor prevăzute la art. 3, DGIS înaintează dosarul

candidatului la Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare

a Diplomelor, denumit în continuare CNRED, în termenul

prevăzut la alin. (2).

Art. 5. — (1) CNRED emite și transmite către DGIS,

împreună cu dosarul, propunerea de recunoaștere automată a

calității de conducător de doctorat, în termen de 5 zile lucrătoare

de la data înaintării de către DGIS a dosarului.
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(2) Termenul de emitere a propunerii prevăzute la alin. (1)

poate fi prelungit în cazul în care se impun verificări

suplimentare a adeverinței ce atestă calitatea de conducător de

doctorat la autoritățile emitente.

(3) În cazurile în care există suspiciuni cu privire la existența

unor documente false în dosar, MECTS, prin CNRED, sesizează

organele abilitate.

Art. 6. — (1) În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea

propunerii CNRED de recunoaștere automată a calității de

conducător de doctorat și în urma analizei dosarului

candidatului, DGIS înaintează spre aprobare ministrului

educației, cercetării, tineretului și sportului ordinul privind

dobândirea automată/nedobândirea calității de conducător de

doctorat în domeniul de studii universitare de doctorat

recunoscut.

(2) Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului poate

solicita avizul Consiliului Național de Atestare a Titlurilor,

Diplomelor și Certificatelor Universitare pentru dobândirea

automată/nedobândirea calității de conducător de doctorat în

domeniul de studii universitare de doctorat recunoscut, cu

prelungirea corespunzătoare a termenului de emitere a

ordinului.

(3) În termen de două zile lucrătoare de la emiterea ordinului

prevăzut la alin. (1), MECTS, prin DGIS, informează candidatul

despre rezultatul cererii sale.

Art. 7. — (1) În baza ordinului privind dobândirea automată

a calității de conducător de doctorat, în termen de 5 zile

lucrătoare de la emiterea ordinului, MECTS, prin CNRED, emite

atestatul de recunoaștere automată a calității de conducător de

doctorat.

(2) Modelul atestatului de recunoaștere automată în

România a calității de conducător de doctorat obținute în statele

membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European

și Confederația Elvețiană este prevăzut în anexa nr. 2.

(3) Atestatul de recunoaștere se eliberează candidatului sau

unei persoane împuternicite de acesta ori, la cererea scrisă a

candidatului, se transmite prin scrisoare recomandată la adresa

indicată de titular.

(4) Atestatul de recunoaștere care nu a fost eliberat se

păstrează în arhiva MECTS cu termen permanent.

Art. 8. — Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta

metodologie.

ANEXA Nr. 1
la metodologie

C E R E R E

către Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului pentru dobândirea automată a calității 

de conducător de doctorat

— model —

1. Solicitant

Date personale
Numele și prenumele: .........................................................................................................................................................................

Data nașterii: ............................................................................. Cetățenia: .................................................................................

Domiciliul: .................................................................................. Telefon/Fax: ...............................................................................

E-mail: ......................................................................................

Studiile universitare

Calitatea de conducător de doctorat obținută în statele membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și
Confederația Elvețiană

Nr. 

crt.

Instituția și țara Domeniul Perioada Diploma/Titlul acordat

1.

...

Nr. 

crt.

Țara Instituția Domeniul

Data obținerii calității de

conducător de doctorat

1.

...
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Nr. 

crt.

Instituția și țara

Numele și prenumele

doctorandului

Perioada de coordonare a

studiilor universitare de

doctorat

Finalizat cu titlul de doctor

(Da/Nu)

1.

2.

3.

4.

5.

2. Solicitare:

Solicit dobândirea automată a calității de conducător de doctorat în următorul domeniu de studii universitare de

doctorat (se bifează domeniul solicitat):

3. Certific includerea în dosar a următoarelor documente:

□ actul de identitate, în copie;

□ adeverință care certifică calitatea de conducător de doctorat emisă de autoritatea guvernamentală sau de instituția de

învățământ superior/cercetare-dezvoltare din statul membru al Uniunii Europene, al Spațiului Economic European și Confederația

Elvețiană, în original sau în copie legalizată, și cu traducere legalizată;

□ diploma de doctor obținută în străinătate, în copie și traducere, sau diploma de doctor obținută în România, în copie;

□ curriculum vitae;

□ lista de lucrări.

□ Matematică □ Informatică □ Chimie □ Inginerie chimică □ Geologie

□ Geografie □ Științe ale mediului □ Fizică □ Inginerie civilă și

instalații

□ Inginerie electronică

și telecomunicații

□ Inginerie geologică,

inginerie geodezică

□ Mine, petrol și gaze □ Inginerie

aerospațială,

autovehicule și

transporturi

□ Zootehnie □ Biotehnologii

□ Ingineria produselor

alimentare

□ Agronomie,

horticultură, silvicultură,

inginerie forestieră

□ Ingineria sistemelor,

calculatoare și

tehnologia informației

□ Inginerie mecanică □ Inginerie industrială

□ Mecatronică și

robotică

□ Ingineria materialelor □ Ingineria mediului □ Inginerie și

management

□ Inginerie genistică,

inginerie de armament,

rachete și muniții

□ Inginerie electrică și

energetică

□ Biologie □ Biochimie □ Medicină □ Medicină veterinară

□ Medicină dentară □ Farmacie □ Drept □ Științe administrative □ Științe ale comunicării

□ Sociologie □ Asistență socială □ Științe politice □ Științe militare,

informații și ordine

publică

□ Economie

□ Administrarea

afacerilor

□ Finanțe □ Cibernetică, statistică

și informatică

economică

□ Contabilitate □ Relații economice

internaționale

□ Management □ Marketing □ Psihologie □ Științe ale educației □ Educație fizică și

sport

□ Filologie □ Filosofie □ Istorie □ Teologie □ Studii culturale

□ Arhitectură și

urbanism

□ Arte vizuale □ Istoria și teoria artei □ Artele spectacolului □ Muzică

Ultimii 1—5 doctoranzi coordonați

14

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 750/25.X.2011



4. Solicit eliberarea atestatului de recunoaștere automată a calității de conducător de doctorat:

□ prin ridicare de la sediul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, personal sau prin împuternicit;

□ prin transmitere prin scrisoare recomandată, la următoarea adresă: ...............................................................................

.................................................................................................................................................................................................

5. Declar pe propria răspundere că informațiile prezentate în această cerere și documentele incluse în dosar

corespund realității.

Data ...........................

Semnătura candidatului .............................

ANEXA Nr. 2 
la metodologie

A T E S T A T

de recunoaștere automată în România a calității de conducător de doctorat obținute în statele membre 

ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și Confederația Elvețiană

Prezentul atestat reprezintă recunoașterea automată a calității de conducător de doctorat obținute de domnul/doamna

........................................, certificată prin adeverința eliberată de .......................... din ........................... la data de ..................... .

Prin această recunoaștere candidatul dobândește dreptul de a conduce doctorate în România, în conformitate cu

prevederile art. 166 alin. (4) lit. a) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului

ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.690/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind dobândirea automată

a calității de conducător de doctorat în România pentru persoanele care au obținut această calitate în statele membre ale Uniunii

Europene, ale Spațiului Economiei European și Confederația Elvețiană.

Director,

Expert,  

Nr. 		......		..../				..	.

(reprezintă numărul și data eliberării)
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