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METODOLOGIA privind recunoaşterea automată  de către Academia Națională de Muzică          
„Gheorghe Dima“ din Cluj-Napoca (ANMGD)  a calităţii de conducător de doctorat obţinute           
în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate 

Prezenta metodologie reglementează recunoaşterea automată în Academia Națională de Muzică          
„Gheorghe Dima“ a calităţii de conducător de doctorat sau abilitării obţinută în instituţii acreditate              
de învăţământ superior din străinătate, în conformitate cu: 
- Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu completările și modificările ulterioare; 
- Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin HG nr. 681/2011, cu completările și              
modificările ulterioare;  
- Ordinul MENCS nr. 5921/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea automată, de            
către instituţiile de învăţământ superior, respectiv instituţiile organizatoare de studii universitare de            
doctorat din România, a calităţii de conducător de doctorat obţinute în instituţii de învăţământ              
universitar acreditate din străinătate; 
-  Carta Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima“   
 
CAPITOLUL I 
Prevederi  generale 

Art. 1. Sunt eligibili să depună cereri pentru recunoașterea automată a calității de conducător de               
doctorat sau a abilitării persoanele care au obținut calitatea de conducător de doctorat sau abilitarea               
obţinută în instituţii acreditate de învăţământ superior 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/actualizată prin ordin al             
ministrului de resort. 

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

Art. 3. Procedura pentru recunoaşterea automată a calităţii de conducător de doctorat sau abilitării se                
aplică cetăţenilor români, cetăţenilor din state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic             
European, din Confederaţia Elveţiană şi cetăţenilor din state terţe. 

Art. 4. Calitatea de conducător de doctorat sau abilitarea obţinută în instituţiile menţionate la Art. 1                 
şi Art. 2 este recunoscută de către IOSUD - Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima“                  
numai pentru domeniul de doctorat autorizat/ acreditat să funcţioneze în cadrul Şcolii Doctorale             
Sigismund Toduță din IOSUD.  

Art. 5. Exercitarea drepturilor conferite de calitatea de conducător de doctorat în IOSUD Academia              
Națională de Muzică „Gheorghe Dima“ se realizează în conformitate cu legislaţia în vigoare şi              
regulamentele universităţii. 
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Art. 6. Recunoaşterea calităţii de conducător de doctorat sau abilitării de către IOSUD Academia              
Națională de Muzică „Gheorghe Dima“, conform prezentei metodologii, este valabilă şi produce            
efecte juridice numai la nivelul Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima“. 

Art. 7. În derularea procesului de recunoaştere a calităţii de conducător de doctorat sau abilitării,                
IOSUD - Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima“ poate consulta Centrul Naţional de             
Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (CNRED) şi respectiv Consiliul Naţional de Atestare a             
Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU).  

Art. 8. În cadrul IOSUD - Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima“, dosarele de              
recunoaştere a calităţii de conducător de doctorat sau abilitării sunt evaluate de către Comisia de               
evaluare internă a dosarelor pentru acordarea atestatului de abilitare constituite la nivelul Școlii             
Doctorale (în conformitate cu Regulamentul privind obţinerea atestatului de abilitare în Academia            
Națională de Muzică „Gheorghe Dima“). 

Art. 9. Pentru analiza dosarelor de recunoaştere a calităţii de conducător de doctorat sau abilitării se                
va percepe o taxă de procesare stabilită anual de către Senatul universitar, care include şi taxele                
poştale pentru corespondenţa cu solicitanţii. 

CAPITOLUL II 

DESCRIEREA PROCEDURII  

Art.10. În vederea recunoaşterii calităţii de conducător de doctorat sau abilitării, solicitantul            
întocmește un dosar  care va cuprinde următoarele documente:  

o Cerere de recunoaştere; 
o Act de identitate – copie şi dovada schimbării numelui - copie şi traducere legalizată              

(dacă este cazul); 
o Diploma de doctor, dacă actul de studii este obţinut în România sau la una dintre               

instituţiile acreditate de învăţământ universitar prevăzute în Lista universităţilor de          
prestigiu din alte state, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi            
cercetării ştiinţifice şi actualizată periodic, respectiv atestatul de recunoaştere emis de           
CNRED, dacă actul de studii este obţinut la alte instituţii acreditate de învăţământ             
universitar din străinătate; 

o Diploma / adeverinţa care atestă calitatea de conducător de doctorat sau abilitarea,            
eliberată de instituţiile prevăzute în Lista universităţilor de prestigiu din alte state,            
aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice şi           
actualizată periodic, însoțită de: 
- traducere legalizată, autentificată cu Apostila de la Haga pentru statele care 
sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga 
- supralegalizare sau adeverința de autenticitate emisă de către autoritățile 
competente din țara de proveniență, pentru statele care nu sunt părți ale 
Convenției privind Apostila de la Haga 

o CV şi listă de publicaţii şi contribuţii ştiinţifice. 

Dosarul se trimite prin e-mail spre verificare la adresa: amgd@amgd.ro. După verificare,            
solicitantului i se va comunica prin e-mail avizul secretariatului, în urma căruia solicitantul va trimite               
dosarul şi prin poştă, la adresa Academia Națională de Muzică Gheorghe Dima, Secretar Șef,              
Cluj-Napoca, str. I. C. Brătianu nr. 25, 400079, Cluj, România. 
 
Art. 11. Comisia de evaluare a dosarului pentru recunoaşterea calităţii de conducător de doctorat sau               
a abilitării obţinute în străinătate este propusă de CSUD şi este formată din minimum 3 membri,                
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conducători de doctorat din cadrul Şcolii doctorale „Sigismund Toduţă“. Comisia va fi numită prin              
decizia Rectorului. Comisia alege prin vot deschis un preşedinte. 

 
Art.12. În urma analizei dosarului şi pe baza referatelor membrilor şi a votului secret majoritar al  
acestora, preşedintele comisiei  întocmeşte un referat de analiză cu privire la solicitarea de  
recunoaştere a calităţii de conducător de doctorat  sau a abilitării în termen de 30 de zile 
calendaristice de la data înregistrării acestuia.  
 
Art.13. Comisia poate solicita posesorului diplomei documente suplimentare, situaţie în care           
termenul de soluţionare se prelungeşte cu 30 de zile calendaristice de la data completării dosarului.               
Solicitantul va fi informat cu privire la prelungirea termenului de soluţionare a dosarului. 
 
Art.14. În funcţie de recomandările Comisiei de evaluare prezentate în referatul de analiză, 
după emiterea Hotărârii Senatului ANMGD, Rectorul ANMGD emite decizia de recunoaştere sau            
nerecunoaştere a calităţii de conducător de doctorat sau a abilitării. 
 
Art.15. Decizia de recunoaştere sau nerecunoaştere a calităţii de conducător de doctorat se             
înregistrează în Registrul de evidenţă al Şcolii Doctorale. 
 
Art.16. Decizia se ridică personal sau cu procură notarială. 
 
Art.17. Decizia poate fi contestată în termen de 15 de zile lucrătoare de la comunicare, printr-o                
cerere motivată care se depune la Registratura ANMGD sau se transmite prin e-mail la adresa               
amgd@amgd.ro. 
 
Art.18. Contestaţiile sunt soluţionate  în termen de 5 zile lucrătoare de către comisia de soluţionare  a 
contestaţiilor formată din 3 membri numiți prin decizia Rectorului. 
 
Art.19. Răspunsul la contestaţie se comunică în mod direct sau prin e-mail sau prin poștă prin                
scrisoare recomandată cu confirmare de primire solicitantului sau persoanei împuternicite de acesta,            
pe baza de semnătură şi dată certă, de către secretariatul Şcolii Doctorale. 
 
Art.20. Recunoaşterea automată a calităţii de conducător de doctorat obţinute în străinătate de către              
ANMGD este valabilă și produce efecte juridice doar la nivelul ANMGD. 
 
Art.21. Procedura este adoptată în baza O.M. nr. 5921/2016 publicat în Monitorul Oficial nr. 1007               
din data de 15.12.2016 și intră în vigoare la data de 13.02.2017. 


