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CADRUL NORMATIV: 

 

 Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

  Ordonanța de urgență  a Guvernului nr. 41 din 28 iunie 2016 privind stabilirea unor măsuri de 

simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte 

normative; 

 Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale; 

 Ordinul Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 5825/7 decembrie 2016, privind 

aprobarea Listei universităților de  prestigiu din alte state; 

 Ordinul 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. 

 

 

Art.1  
Prezenta metodologie stabileşte modalitatea prin care se efectuează recunoaşterea, de către Academia 

de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza", a diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu 

profesional, obţinute în străinătate, în conformitate cu prevederile OMENCȘ nr. 5923/2016. 

Art.2  
Recunoașterea de către Academia de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza" conform normelor legale, a 

diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, se realizează în scopul 

înscrierii solicitanților deținători ai diplomei/titlului de doctor la programele universitare, al obținerii abilitării ori 

al ocupării unei funcții didactice sau de cercetare în cadrul instituției. 

Art.3  

Prevederile prezentei metodologii se aplică de către toate facultățile și școlile doctorale aflate în 

structura Academiei de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza" și, respectiv, cetățenii români cetățenii din state membre 

ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European, din Confederația Elvețiană și cetățenii din state terțe 

care solicită recunoașterea de către Academia de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza" a diplomei de doctor şi a titlului 

de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional. 

Art.4  

Sunt eligibili să depună cereri pentru recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe 

sau într-un domeniu profesional, solicitanții care au obținut titlul de doctor la: 

 

a)instituţii acreditate de învățământ 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 şi cercetării, 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.5  
               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 (CNRED). 

     

    Art. 6  

 (1)Dosarul solicitantului se depune (personal sau prin e-mail) la Secretariatul Departamentului de 

Studii Doctorale, ce verifică documentele din componența acestui dosar înainte de înregistrare.  

 (2)Dosarul va cuprinde următoarele: 

a) cerere de recunoaștere (Anexa nr. 1); 

b) act de identitate și dovada schimbării numelui – copie certificată sau autentificată (dacă este cazul); 

c) diploma de doctor; 

c) CV și listă publicații / contribuții științifice . 

 

 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 

https://bns.ro/images/sindicale/Legea_nr._1-2011.pdf
https://bns.ro/images/sindicale/Legea_nr._1-2011.pdf
http://doctorat.unibuc.ro/wp-content/uploads/sites/13/2019/01/Cerere-recunoastere-DIPLOMA-doctor-2017-02-final.doc
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apostilare sau supralegalizare este permisă în temeiul legii, al unui tratat internaţional la care România este parte 

sau pe bază de reciprocitate. 

  Art. 8 

(1)Dosarul se înregistrează după verificarea documentelor 

(2)Dosarul este înaintat, posibil și pe e-mail, în termen de 2 zile lucrătoare, Şcolii Doctorale din 

domeniul pentru care este solicitată recunoașterea. 

(3)Consiliul Şcolii Doctorale verifică dosarul și transmite, în termen de 3 zile lucrătoare acordul sau 

după caz dezacordul pentru recunoașterea titlului de doctor .  

(4)Dezacordul trebuie motivat în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea dosarului. 

(5)Secretariatul Departamentului de Studii doctorale îl informează pe Directorul Școlii Doctorale, care 

poate dispune returnarea sau completarea cu anumite documente. 

Art. 9 

(1) În cazul în care solicitarea nu este aprobată, Secretariatul Departamentului de Studii Doctorale îl 

informează electronic pe solicitant, care poate depune contestație în termen de 10 zile lucrătoare de la 

comunicare.   

(2) Contestația este analizată în termen de 5 zile lucrătoare de o comisie numită de către CSUD, formată 

din 3 membri, alții decât cei din comisia inițială. 

Art. 10 

După primirea hotărârii Consiliului Școlii Doctorale, în cazul în care aceasta este de acord cu 

recunoașterea, se emite decizia de recunoaștere a titlului de doctor (cuprinsă în dispoziția rectorului) și se 

eliberează solicitantului atestatul de recunoaștere (Anexa nr.2). 
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Anexa nr. 1 

    ACADEMIA DE POLIȚIE 

,,ALEXANDRU IOAN CUZA" 

 

      APROBAT, 

        RECTOR 

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

       DIRECTOR ŞCOALĂ DOCTORALĂ 

    □DA     □NU 

 

C E R E R E   

privind recunoașterea diplomei de doctor și titlului de doctor 

 

Domnule Rector/Doamnă Rector, 

Subsemnatul/Subsemnata ........................................................................................................, titluar la 

......................................................................, având funcţia de ....................................., solicit prin prezenta 

recunoașterea diplomei de doctor și titlului de doctor 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.C. și 

actualizată periodic. 

Anexa nr. 2 

ACADEMIA DE POLIȚIE 

,,ALEXANDRU IOAN CUZA" 

 

 

 

 

ATESTAT DE RECUNOAȘTERE 

 

Se atestă că diploma de doctor seria . . . . . . . . . . nr . . . . . . . . . ., eliberată doamnei/domnului . . . . . . . . . 

. de către . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . ., la data de . . . . . . . . . ., este recunoscută ca diplomă de doctor și titlul de 

doctor în domeniul . . . . . . . . . . . 

Titularul/Titulara acestui atestat beneficiază de toate drepturile conferite absolvenților instituțiilor 

similare din România. 

   

 

Rector, 

. . . . . . . . . .  

  

 

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

(numărul și data eliberării) 

 

https://lege5.ro/Gratuit/geztqmjugeza/atestat-de-recunoastere-ordin-5923-2016?dp=geytcobxgyydkmq

