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REVIZIA 1 

Metodologia I.O.S.U.D. Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol 
Davila” din Bucureşti privind recunoaşterea automată a calităţii de 

conducător de doctorat obţinute în instituţii de învăţământ universitar 
acreditate din străinătate 

Art. 1.  

Prezenta metodologie cuprinde principiile şi procedura de recunoaştere automată de către 
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti a calităţii de conducător 
de doctorat obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate, în acord 
cu prevederile cuprinse în Ordinul Ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 
5921/06.12.2016, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 1007/15.XII.2016. 

Art. 2.  

 (1) I.O.S.U.D. Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti 
recunoaşte automat calitatea de conducător de doctorat sau abilitarea obţinută în instituţii 
acreditate de învăţământ universitar din state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului 
Economic European, din Confederaţia Elveţiană şi în universităţi de prestigiu din alte state 
prevăzute în Lista universităţilor de prestigiu din alte state, aprobată prin Ordinul Ministrului 
educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5825/28.11.2016, publicat în Monitorul Oficial 
al României Partea I, nr. 980/7.XII.2016, listă ce se actualizează periodic;  

(2) Calitatea de conducător de doctorat sau abilitarea obţinută la alte instituţii de învăţământ 
universitar acreditate din străinătate decât cele menţionate la alin. (1) se recunoaşte numai în 
baza unei convenţii internaţionale de recunoaştere reciprocă, încheiată la nivel 
interguvernamental sau interuniversitar.  

(3) Pot solicita recunoaşterea automată a calităţii de conducător de doctorat sau abilitării 
cetăţenii români, cetăţenii din state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic 
European, din Confederaţia Elveţiană şi cetăţenii din state terţe.  

Art. 3.  

(1) Metodologia prin care I.O.S.U.D. Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” 
Bucureşti stabileşte procedura şi criteriile de recunoaştere a calităţii de conducător de doctorat 
sau a abilitării se aprobă de către Senatul U.M.F. „Carol Davila”. 
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(2) Exercitarea drepturilor conferite de calitatea de conducător de doctorat şi ocuparea unei 
funcţii didactice în sistemul românesc de învăţământ superior se realizează conform normelor 
legale în vigoare.  

Art. 4.  

I.O.S.U.D. Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”  consultă, dacă este cazul, 
Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (denumit în continuare 
C.N.R.E.D.) şi Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor 
Universitare.  

Art. 5.  

(1) În vederea recunoaşterii calităţii de conducător de doctorat sau a abilitării, solicitantul 
depune dosarul de recunoaştere la registratura U.M.F. „Carol Davila”, care cuprinde 
următoarele documente:  

a) cerere de recunoaştere, conform modelului din Anexa 1;  

b) CV și listă de publicații; 

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

d) diploma de doctor, dacă actul de studii este obţinut în România sau la una dintre instituţiile 
acreditate de învăţământ universitar menţionate la art. 2 alin. (1), respectiv atestatul de 
recunoaştere emis de CNRED, dacă actul de studii este obţinut la alte instituţii acreditate de 
învăţământ universitar din străinătate;  diploma de doctor se depune în copie legalizată (pentru 
limbile română, engleză, franceză, spaniolă, italiană) sau copie şi traducere legalizată (în 
original) în limba română pentru actele emise în celelalte limbi străine; 

e) diploma/adeverinţă/ordin care atestă calitatea de conducător de doctorat sau abilitarea, 
eliberată de instituţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) şi (2); diploma/adeverinţa/ordinul se depune 
în copie legalizată (pentru limbile română, engleză, franceză, spaniolă, italiană) sau copie şi 
traducere legalizată (în original) în limba română pentru actele emise în celelalte limbi străine; 

f) dovada achitării unei taxei de evaluare, în valoare de 100 lei; taxa se achită în contul 
RO72BTRLRONINCS000771401, deschis la Banca Transilvania, sau la casieria U.M.F. 
„Carol Davila”. 

(2) I.O.S.U.D.  U.M.F. „Carol Davila” poate solicita şi alte documente, pe care Comisia de 
evaluare le consideră necesare.  
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(3) În situaţia în care I.O.S.U.D. Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” 
sesizează existenţa oricăror suspiciuni privind autenticitatea actelor depuse la dosar, aceasta 
sesizează C.N.R.E.D.  

Art. 6.  

(1) Dosarul de recunoaştere este evaluat de Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat 
(C.S.U.D.) al I.O.S.U.D. Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti.  

(2) Durata de soluţionare de către C.S.U.D. al I.O.S.U.D. Universitatea de Medicină şi 
Farmacie „Carol Davila” a dosarelor este de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării 
dosarului complet. 

(3) În cazul în care C.S.U.D. constată că dosarul nu cuprinde documentele prevăzute la art. 3 
alin. (1), înştiinţează solicitantul. Dosarul trebuie completat în termen de cel mult  30 de zile 
de la data primirii înştiinţării, în caz contrar, C.S.U.D. clasează dosarul, urmând ca reluarea 
procedurii să se facă în baza depunerii unui nou dosar.  

(4) Termenul de soluţionare prevăzut la alin. (1) se poate prelungi în cazuri justificate, 
solicitantul fiind informat în scris, prin curier poştal sau poştă electronică.  

Art. 7. 

Pe baza soluţiei emise de C.S.U.D., Rectorul U.M.F. „Carol Davila” emite Decizia de 
recunoaştere sau nerecunoaştere a calităţii de conducător de doctorat sau abilitării. 

Art. 8. 

(1) Decizia poate fi contestată de solicitant o singură dată,  în termen de cel mult 30 de zile de 
la comunicare, printr-o cerere motivată care se depune la registratura U.M.F. „Carol Davila” 
sau se transmite prin poştă.  

(2) Contestaţiile sunt evaluate de o comisie numită de Rectorul U.M.F. „Carol Davila”, care 
va da o soluţie finală în termen de 30 de zile de la data înregistrării contestaţiei. 

(3) Decizia definitivă a universității poate fi atacată la instanțele de judecată. 

Art. 9. 

Atestatul de recunoaştere a calităţii de conducător de doctorat sau a abilitării (conform 
modelului din Anexa 2) se eliberează titularului, unei persoane împuternicite sau, la cererea 
scrisă a solicitantului, se transmite prin servicii poştale, cu excepţia atestatelor de recunoaştere 
emise anterior intrării în vigoare a prezentei metodologii.  
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Art. 10.  

În cazul pierderii, distrugerii sau deteriorării atestatului de recunoaştere, U.M.F. „Carol 
Davila” eliberează, la cerere, un duplicat al acestuia. Pentru eliberarea duplicatului, titularul 
adresează, în scris, o cerere însoţită de următoarele documente: copia actului de studii care a 
fost recunoscut; copia actului de identitate, dovada plăţii taxei în valoare de 100 lei; declaraţie 
notarială cu privire la încadrarea în una dintre situaţiile menţionate mai sus.  

Art. 11. 

Recunoaşterea calităţii de conducător de doctorat sau a abilitării într-un domeniu de doctorat 
de către I.O.S.U.D. Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti este 
valabilă şi produce efecte juridice la nivelul acestei instituții.  
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Anexa 1 

 

 

CERERE  

 

către Rectorul Universităţii de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” din București  

 

1. Date personale 

Numele şi prenumele: __________________________________ 

Telefon:________________________ 

E-mail:_________________________ 

2. Solicit recunoaşterea calităţii de conducător de doctorat/abilitării în domeniul de studii 

universitare de doctorat:  Medicină   Medicină dentară   Farmacie 

  

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

 

Data__________________  

Semnătura solicitantului _______________________ 
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Anexa 2 

 

DECIZIE DE RECUNOAŞTERE 

a calităţii de conducător de doctorat/abilitării 
 

Prezenta decizie reprezintă recunoaşterea automată a calităţii de  conducător de doctorat    

 abilitării, în domeniul_________________________, obţinută de 

domnul/doamna____________________________________________, certificată prin 

Adeverinţa/Diploma nr.______________________, eliberată la data de_____________de 

instituția____________________________________________________________________

din _________________________. 

Recunoaşterea calităţii de conducător de doctorat/abilitării este valabilă şi produce efecte 
juridice la nivelul Universităţii de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” din București 

Rectorul Universităţii de Medicină şi Farmacie “Carol Davila”  din București 

………………………………….. 

 

Nr…………...…../………………….. 

    (numărul  şi  data eliberării) 

 


