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Prezenta procedură reglementează recunoașterea la nivelul Universității Petrol-Gaze din Ploiești, în 

calitate de IOSUD, a calității de conducător de doctorat și a drepturilor conferite de această calitate, în 

vederea afilierii la școala/școlile doctorale din cadrul Universității Petrol-Gaze din Ploiești. 

Capitolul I  

CADRUL LEGAL 

Art. 1. Prezenta procedură este elaborată în baza Art.166 din Legea educației naționale nr.1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului 

studiilor universitare de doctorat, cu modificările și completările ulterioare, a Ordinului ministrului 

educației naționale și cercetării științifice nr. 3482/2016 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor 

Universitare (numit în continuare CNATDCU), cu modificările ulterioare, a Ordinului ministrului 

educației naționale și cercetării științifice nr. 5921/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind 

recunoașterea automată, de către instituțiile de învățământ superior, respectiv instituțiile organizatoare 

de studii universitare de doctorat din România a calității de conducător de doctorat obținută în instituții 

de învățământ universitar acreditate din străinătate, a Ordinului ministrului educației naționale și 

cercetării științifice nr. 5825/2016 privind aprobarea Listei universităților de prestigiu din alte state și a 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la 

nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative. 

Capitolul II 

GENERALITĂȚI 

Art. 2. Procesul de recunoaștere a calității de conducător de doctorat sau a abilitării obținute în 

instituții acreditate de învățământ superior din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului 

Economic European, ale Confederației Elvețiene și în universități de prestigiu din alte state prevăzute 

în Lista universităților de prestigiu din alte state se organizează și se desfășoară în cadrul Școlii 

Doctorale a Universității Petrol-Gaze din Ploiești.  

Art. 3. Prevederile prezentei proceduri se aplică cetățenilor români, cetățenilor din state membre ale 

Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European, ale Confederației Elvețiene, precum și cetățenilor 

din state terțe. 

Art. 4. Calitatea de conducător de doctorat sau abilitarea obținute la alte instituții de învățământ 

universitar acreditate din străinătate care nu sunt incluse în Lista universităților de prestigiu din alte 

state, actualizată periodic, se recunoaște numai în baza unei convenții internaționale de recunoaștere 

reciprocă, încheiată la nivel interguvernamental sau interuniversitar. 

Capitolul III 

EVALUAREA DOSARELOR ÎN VEDEREA RECUNOAȘTERII CALITĂȚII DE 

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT 

Art. 5. Dosarul pentru recunoașterea calității de conducător de doctorat obținută în instituții de 

învățământ universitar acreditate din străinătate se depune la Secretariatul Școlii Doctorale a 

Universității Petrol-Gaze din Ploiești, cu număr de înregistrare de la Registratura Universității și 

cuprinde următoarele documente: 
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a) Cerere de recunoaștere a calității de conducător de doctorat, redactată conform Anexei 1, în 

care se vor menționa obligatoriu datele de contact ale solicitantului, în vederea comunicării pe 

parcursul procesului de recunoaștere. Solicitantul își asumă corectitudinea datelor declarate, 

nesoluționarea cererii neputând fi imputată IOSUD în cazul în care solicitantul nu urmărește 

corespondența/comunicare primită sau nu dă curs în termen solicitărilor privind dosarul de 

recunoaștere; 

b) Act de identitate – copie și dovada schimbării numelui (dacă este cazul) – copie și traducere 

legalizată, însoțite de documentele originale pentru a fi semnate pentru conformitate; 

c) Diploma de doctor – copie simplă, însoțită de original pentru a fi semnată pentru conformitate, 

dacă actul este obținut în România sau la una dintre instituțiile acreditate de învățământ 

universitar menționate la art. 2, respectiv atestatul de recunoaștere eliberat de Centrul Național 

de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor  (CNRED), dacă actul este obținut la alte instituții 

din străinătate. Diplomele care nu sunt emise în limba română vor fi prezentate și în traducere 

legalizată; 

d) Diploma/adeverința care atestă calitatea de conducător de doctorat sau abilitarea, eliberată de 

instituțiile prevăzute conform art. 2 și art.4 – traducere legalizată; 

e) Curriculum vitae al solicitantului – în limba română sau engleză, care să includă și activitatea 

anterioară obținerii calității de conducere de doctorat/abilitării, semnat pe fiecare pagină; 

f) Listă de lucrări – în limba română sau engleză, semnată pe fiecare pagină. 

Art. 6. Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, în calitate de IOSUD, poate solicita și alte documente 

sau informații, în funcție de criteriile stabilite de Școala Doctorală. 

Art. 7. Pentru analiza și evaluarea dosarelor de recunoaștere a calității de conducător de doctorat sau a 

abilitării, se percepe o taxă de procesare a dosarului, stabilită anual de Senatul Universitar. 

Art. 8. Pentru analiza și evaluarea dosarului de recunoaștere a calității de conducător de doctorat 

obținută în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate, Consiliul Școlii Doctorale 

propune numirea unei comisii formată din 3 membri.  

Art. 9. Comisia pentru analiza și evaluarea dosarului de recunoaștere a calității de conducător de 

doctorat și abilitării obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate are 

următoarea structură:  

a) directorul școlii doctorale - președinte; 

b) doi profesori universitari membri ai IOSUD, din care cel puțin unul să fie conducător de 

doctorat în domeniul pentru care se solicită recunoașterea calității de conducător de 

doctorat/abilitarea.  

Art. 10. Componența comisiei este aprobată de Consiliul de Administrație al UPG. Numirea  

se face prin decizie a rectorului universității. Hotărârile comisiei se iau prin vot deschis, cu majoritate 

simplă. 

Art. 11. Comisia de evaluare a dosarului de recunoaștere a calității de conducător de doctorat obținută 

în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate va întocmi, în termen de 10 zile de la 

numire, un raport de evaluare al cărui format este prezentat în Anexa 2. Raportul de evaluare conține 

soluția cu privire la solicitarea de recunoaștere, care va fi transmisă solicitantului și publicată pe site-ul 

Universității Petrol-Gaze din Ploiești, la secțiunea Educație/ Școala doctorală. Soluționarea cererii de 
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recunoaștere se face în maximum 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia la registratura 

universității. 

Art. 12. Solicitantul poate contesta decizia Comisiei de evaluare în termen de 2 zile lucrătoare de la 

data emiterii acesteia și publicarea pe site-ul universității. Contestația va fi înregistrată la Registratura 

universității.  

Art. 13. Contestația este rezolvată de către o comisie numită prin decizie a rectorului,  la propunerea 

directorului școlii doctorale, formată din 3 persoane, altele decât cele numite în comisia de evaluare, 

cadre didactice membre ale școlii doctorale, din care cel puțin un conducător de doctorat în domeniul 

de doctorat pentru care s-a făcut evaluarea. Raportul comisiei de soluționare a contestației este 

definitiv și se emite în termen de 3 zile lucrătoare de la înregistrarea contestației. 

Art. 14. Pe baza deciziei comisiei de evaluare și a comisiei de soluționare a contestației, rectorul 

universității emite decizia de recunoaștere a calității de conducător de doctorat sau abilitării obținute în 

instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate, care va fi transmisă solicitantului 

(Anexa 3). 

Capitolul IV 

DISPOZIȚII FINALE 

Art. 15. Recunoașterea calității de conducător de doctorat și abilitării obținute în instituții de 

învățământ universitar acreditate din străinătate este valabilă și produce efecte juridice doar la nivelul 

Universității Petrol-Gaze din Ploiești. 

Art. 16. Recunoașterea calității de conducător de doctorat sau a abilitării de către CNRED  din cadrul 

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

Art. 17. Ediția 1, revizia 0 a prezentei proceduri de recunoaștere a calității de conducător de doctorat 

obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate intră în vigoare de la data 

04.05.2017. 
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    Anexa 1 

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEȘTI 

 

Avizat, 

RECTOR 

Prof.univ.dr.ing. Pascu Mihai Coloja 

 

 

DOMNULE RECTOR, 

 

 

Subsemnatul/subsemnata ____________________________________, identificat cu actul de 

identitate_____seria______nr.__________, eliberat de____________________________, domiciliat/ă 

în________________________________________________________________________________, 

telefon______________________________, e-mail _____________________________, solicit prin 

prezenta recunoașterea calității de conducător de doctorat/abilitării obținută în străinătate, în domeniul 

de doctorat _________________________________________. 

Calitatea de conducător de doctorat/abilitarea a fost obținută în țara ____________, conform 

documentului________________________eliberat de ___________________________________.  

Declar pe propria răspundere că informațiile prezentate în cerere și în dosarul de recunoaștere 

corespund realității. 

 

 

 

Data,          Semnătura, 
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Anexa 2 

 

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEȘTI     

Școala Doctorală 

 

RAPORT DE EVALUARE 

Nr._________/___________ 

 

Elaborat în urma evaluării dosarului de recunoaștere a calității de conducător de doctorat obținută în 

instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate 

 

 În ziua de _____________ doamna/domnul _________________________a depus dosarul de 

recunoaștere a calității de conducător de doctorat, înregistrat cu nr. ____________, în domeniul de 

doctorat ___________________________. 

 Comisia de evaluare, numită prin Decizia nr._______ a rectorului Universității Petrol-Gaze din 

Ploiești, cu următoarea componență: 

1. _______________________________ 

2. _______________________________ 

3. _______________________________ 

a constatat următoarele:  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

În urma analizei dosarului, comisia de evaluare a hotărât ca domnului/doamnei  

 

________________________________________ 

 

să i se recunoască/ să nu i se recunoască 

calitatea de conducător de doctorat, pe baza votului exprimat deschis, astfel: 

 

Nr.crt. Numele și prenumele Calitatea Votul 

(sunt de acord/ 

 nu sunt de acord) 

Semnătura 

 

1     

 

2     

 

3     

 

 

  



 

PROCEDURĂ 
Cod document  

R-07.01 

Procedură privind recunoașterea automată de către  

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești a calității de 

conducător de doctorat obținută în instituții de 

învățământ universitar acreditate din străinătate 

Pag./Total pag. 8/8 

Data 27.04.2017 

Ediţie/Revizie 1/ 0  1  2  3  4  5  

 

F 003.06/Ed.2 Document de uz intern 

 

Anexa 3 

 

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEȘTI  

 

    

 

DECIZIE DE RECUNOAȘTERE  

a calității de conducător de doctorat obținută în instituții de învățământ universitar acreditate 

din străinătate 

Nr._____________/______________ 

 

 

 

 Prin prezenta se recunoaște diploma/adeverința nr._________/________, eliberată de 

instituția/universitatea____________________________________________________________din 

_______________________, țara____________________, care atestă calitatea de conducător de 

doctorat/abilitarea doamnei/domnului _______________________________________________în 

domeniul________________________. 

 Recunoașterea este valabilă și produce efecte juridice doar la nivelul Universității  

Petrol-Gaze din Ploiești. 

 

 

RECTOR , 

Prof. univ. dr. ing. Pascu Mihai Coloja 

 


