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Art. 1
Prezenta procedură reglementează recunoaşterea de către Universitatea Nicolae Titulescu din
București a diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional,
obţinute în străinătate.
Art. 2
(1)Universitatea Nicolae Titulescu din București recunoaște diploma de doctor şi titlul de doctor
în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, 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, 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.
(2) Universitatea Nicolae Titulescu din București colaborează permanent cu Centrul Naţional de
Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, denumit în continuare C.N.R.E.D în vederea
recunoaşterii diplomelor menţionate la alin. (1) şi transmite semestrial către C.N.R.E.D. o
situaţie centralizată a solicitărilor de recunoaştere.
Art. 3
(1) Dosarul pentru recunoaşterea diplomei de doctor obţinute în străinătate de către Universitatea
Nicolae Titulescu din București include:
a)cerere de recunoaştere;
b)actul de identitate - copie şi dovada schimbării numelui - copie şi traducere legalizată (dacă
este cazul);
c)diploma de doctor;
d)dovada achitării taxei de echivalare;
e) rezumatul tezei de doctorat;
f) lista lucrărilor.
Documentele menţionate la lit. c) şi e) se vor depune în copie simplă și în traducere autorizată şi
legalizată).
(2)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.
(3)În situaţia în care Universitatea Nicolae Titulescu din București sesizează existenţa oricăror
suspiciuni privind autenticitatea actelor de studii, acestea sesizează organele abilitate.
(4) Cererea de recunoaștere împreună cu documentele de mai sus se depune la secretariatul
Universității sau prin intermediul platformei Punctul de Contact Unic Electonic (PCUe)
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Art. 4
Termenul de soluţionare a dosarului de recunoaştere este de 30 de zile de la înregistrarea acestuia
la Registratura Universității Nicolae Titulescu din București.
Art. 5
(1) Evaluarea cererii de recunoaștere a titlului de doctor obținut în străinătate se face de către o
comisie formată din 3 membri din domeniul în care a fost obținut titlul de doctor. Comisia este
numită prin decizie a Rectorului Universității Nicolae Titulescu din București dintre membrii
Școlii doctorale din cadrul universității.
(2) Decizia comisiei de evaluare se comunică prin publicarea pe site-ul Universității Nicolae
Titulescu din București.
Art. 6.
(1) Contestarea deciziei comisiei de evaluare a cererii de recunoaștere a titlului de doctor obținut
în străinătate se poate face în termen de 48 de ore de la publicarea pe siteul Universității Nicolae
Titulescu din București a deciziei acesteia.
(2) Comisia de contestații soluționează contestația în 48 de ore de la expirarea termenului de
contestație prevăzut la alin. (1).
(3) Comisia de contestație este formată din 3 membri, alții decât cei care au făcut parte din
comisia de echivalare și este numită prin decizie de Rectorul Universității Nicolae Titulescu din
București.
Art. 7
(1) Decizia de recunoaştere sau nerecunoaştere a titlului de doctor obținut în străinătate se emite
de către Rectorul Universitatății Nicolae Titulescu din București.
(2) Pe baza deciziei de recunoaștere a titlului de doctor Rectorului Universitatății Nicolae
Titulescu din București se eliberează atestatul de recunoaștere a titlului de doctor obținut în
străinătate.
(3) În cazul unui program de studii organizat în comun de instituţii de învăţământ superior
acreditate din România şi din străinătate, finalizat cu eliberarea unei diplome de către fiecare
instituţie, actul de studii eliberat de instituţia din străinătate nu se supune procedurii de
recunoaştere, diploma eliberată de instituţia de învăţământ superior din România conferind toate
drepturile.
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Anexa 1

CERERE
privind recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor obținute în străinătate

Subsemnatul/-a______________________________________________________________,
posesor act de identitate_______________ seria _____ nr.________________________, solicit
recunoașterea diplomei de doctor seria_______ nr. ________________, eliberată de
către_______________________________________________________________________din
__________________________________________________,

la

data

de_____________,

precum și a titlului de doctor în domeniul_____________________________________.
Declar pe proprie răspundere că documentele incluse în dosar corespund realităţii.
Am luat la cunostinţă de faptul că datele mele cu caracter personal vor fi înscrise în baza de date
a Universității „Nicolae Titulescu” din București, urmând a fi prelucrate în conformitate cu
dispoziţiile Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului european și al Consiliului din 27
aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu
caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Data_______________

Semnătura______________
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Anexa 2
ATESTAT DE RECUNOAŞTERE
Se atestă că diploma de doctor seria …… nr. …………..., eliberată doamnei/domnului
………………………………………………………... de către……………………………... din
……………………………………..., la data de …….………, este recunoscută ca diplomă de
doctor şi titlul de doctor în domeniul ………………………… .
- Titularul/Titulara acestui atestat beneficiază de toate drepturile conferite absolvenţilor
instituţiilor similare din România.

Rector,
Prof. univ. dr. Gabriel Boroi
……………………………

Nr. ………. /…………………
(numărul şi data eliberării)

