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METODOLOGIE 

privind recunoaşterea de către Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima“ a diplomei de doctor şi 
a titlului de doctor în muzică obţinute în străinătate 

 
 

CAPITOLUL 1 

PREVEDERI GENERALE 

Art.1. Prezenta metodologie reglementează modalitatea prin care se efectuează recunoaşterea de către            

Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima“ din Cluj-Napoca (ANMGD) a diplomei de doctor şi a               

titlului de doctor în muzică obţinute la: 

a) instituții acreditate de învățământ superior sau de cercetare-dezvoltare din state membre ale            

Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European, din Confederaţia Elveţiană 

b) universităţi de prestigiu din alte state prevăzute în Lista universităţilor de prestigiu din alte state,                

aprobată/actualizată prin ordin al ministrului de resort. 

c) Instituții acreditate de învățământ superior sau de cercetare-dezvoltare care fac obiectul unor            

convenții internaționale de recunoaștere reciprocă încheiate la nivel interguvernamental sau          

interuniveristar 

Art.2. Prezenta metodologie respectă principiul legalităţii, autonomiei universitare, transparenţei,         

responsabilităţii, a normelor etice şi deontologice în vigoare.  

 

CAPITOLUL 2 

CADRUL LEGISLATIV 

 Art.3. Prezenta metodologie  are la bază următoarele acte normative: 

- Art. 158 alin. (6), art. 162 alin. (1), art. 168-169 şi art. 216 alin (2) lit. f) din Legea Educaţiei Naţionale                      

nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,  

- Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 4022/2008 privind aprobarea            

Regulamentului de organizare şi funcţionare a CNRED şi a metodologiei de recunoaştere şi echivalare a               

diplomelor, certificatelor şi titlurilor ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,  
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- Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 3482/2016 privind aprobarea            

Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor             

şi Certificatelor Universitare, cu modificările ulterioare,  

- Ordinul Ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3158/2012 privind aprobarea Listei             

universităţilor de prestigiu din alte state, cu modificările şi completările ulterioare,  

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la               

nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;  

- Hotărârea Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale            

şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,  

- Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 5923 din 06.12.2016.  

 

CAPITOLUL 3 

DESCRIEREA PROCEDURII 

Art.4. În vederea recunoașterii titlului de doctor obținut în străinătate, persoana interesată întocmește un 

dosar care conține următoarele documente: 

a) Cerere de recunoaștere; 

b) Actul de identitate și dovada schimbării numelui (dacă este cazul) - în copie legalizată pentru                

cetățenii români și în copie și traducere legalizată pentru cetățenii străini; 

c) Diploma de doctor, în copie însoţită 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 

d) Un exemplar din teza de doctorat 

e) Dovada achitări taxei de evaluare.  

Art.5  Cererea din dosarul pentru recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor obținute în 

străinătate se înregistrează la Registratura ANMGD și se înaintează către Rectorat, iar ulterior către              

Școala  Doctorală „Sigismund Toduță“ . 

Art. 6. 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.7. După înregistrare, secretariatul Școlii Doctorale  înaintează dosarul către comisia de evaluare. 

Art. 8.  Comisia de evaluare a dosarului pentru recunoașterea titlului de doctor obținut în străinătate este 

propusă de CSUD și este formată din preşedinte şi 4 membri.  
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(1) Membrii comisiei de evaluare trebuie să aibă titlul științific de doctor în muzică și să aibă                

calitatea de conducători de doctorat. 

(2) Comisia este  numită prin decizia Rectorului ANMGD . 

Art.9. În urma analizei dosarului și pe baza referatelor membrilor și a votului secret majoritar al                

acestora, președintele comisiei întocmește un referat de analiză cu privire la solicitarea de recunoaștere a               

diplomei în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării acestuia. 

Art.10. Termenul poate fi prelungit cu alte 30 de zile calendaristice de la comunicare dacă Comisia, în                 

cazuri justificate, solicită posesorului diplomei documente suplimentare. 

Art.11. Solicitantul va fi informat, în scris, cu privire la prelungirea termenului de soluţionare a               

dosarului și a documentelor solicitate suplimentar. 

Art.12. Referatul de analiză împreună cu recomandările comisiei de evaluare se înaintează Senatului             

ANMGD, care validează recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor în muzică obținut în                

străinătate. 

Art. 13. După emiterea Hotărârii Senatului, Rectorul ANMGD emite Decizia de recunoaștere sau             

nerecunoaștere a titlului de doctor obținut în străinătate. 

Art.14.  Decizia de recunoaștere sau nerecunoaștere a titlului de doctor se înregistrează într-un Registru 

unic de evidență, ținut de Rectorat. 

Art.15.  Decizia se ridică personal sau de o altă persoană împuternicită în acest sens printr-o procură 

notarială. 

Art.16. Decizia poate fi contestată în termen de 15 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.17.  Contestațiile sunt soluționate în termen de 5 zile lucrătoare de către o comisie de soluționare a 

contestațiilor formată din 5 membri numiți prin decizia Rectorului. 

Art.18.  Răspunsul la contestație se comunică în mod direct sau prin poștă prin scrisoare recomandată 

cu confirmare de primire solicitantului sau persoanei împuternicite de acesta, pe baza de semnătură și 

dată, de către Rectorat – Școala Doctorală „Sigismund Toduță“. 

Art.19. Recunoașterea de către ANMGD a diplomei de doctor și a titlului de doctor obținute în                

străinătate este valabilă și produce efecte juridice numai  la nivelul ANMGD.  

Art. 20. Prezenta Metodologie  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.  

 

 

 



 

 

 


