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ART. 1 

(1) Prezenta procedură reglementează recunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului de 
doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute în străinătate. 

(2) Procedura cu privire la recunoaşterea de către Universitatea Națională de Arte 
„George Enescu” din Iași (în continuare UNAGE) a diplomei de doctor şi a titlului de 
doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute în străinătate se elaborează în baza 
ORDINULUI nr. 5.923/06.12.2016 al Ministerului Educației Naționale și Cercetării 
Științifice pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului 
de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute în străinătate, publicat în 
MONITORUL OFICIAL nr. 1.014 din 16 decembrie 2016. 
 
ART. 2 

(1) Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași, în calitate de instituţie 
acreditată de învăţământ superior, 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) UNAGE, având calitatea de instituție acreditată de învăţământ superior, 
colaborează permanent cu C.N.R.E.D. în vederea recunoaşterii diplomelor menţionate la alin. 
(1) şi transmit semestrial către C.N.R.E.D. o situaţie centralizată a solicitărilor de 
recunoaştere. 
     (3) Recunoaşterea de către UNAGE se realizează în baza unei proceduri proprii 
aprobate la nivelul instituţiei, în scopul înscrierii la programele postuniversitare, obţinerii 
abilitării, ocupării unei funcţii didactice sau de cercetare în cadrul uneia dintre instituţiile sau 
unităţile menţionate anterior. 
 
ART. 3 

(1) Dosarul pentru recunoaşterea diplomei de doctor obţinute în străinătate 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) alte documente, dacă este cazul. 
(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 UNAGE sesizează existenţa oricăror suspiciuni privind 
autenticitatea actelor de studii, acestea sesizează organele abilitate. 
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ART. 4 
(1) În baza procedurii proprii, UNAGE stabilește o structură care evaluează dosarul de 

recunoaştere şi pronunţă o soluţie cu privire la solicitarea de recunoaştere. 
(2) Decizia de recunoaştere sau nerecunoaştere se emite, în urma evaluării efectuate de 

structura menţionată la alin. (1), de către conducerea UNAGE. 
 
ART. 5 

(1) Recunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un 
domeniu profesional obținute în străinătate este valabilă şi produce efecte juridice la nivelul 
UNAGE Iași. 
 
 
 
 


