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SENATUL UNIVERSITĂȚII ,,ARTIFEX” DIN BUCUREȘTI 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 38 / 28.08.2019 

 
 

cu privire la aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea diplomei şi titlului de doctor în ştiinţe, 

a calităţii de conducător de doctorat şi a funcţiilor didactice obţinute în străinătate 

 
 

 

 

În baza Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 30/28.08.2019 cu privire la avizarea 

Metodologiei privind recunoaşterea diplomei şi titlului de doctor în ştiinţe, a calităţii de 

conducător de doctorat şi a funcţiilor didactice obţinute în străinătate; 

În conformitate cu art. 158 alin. (6), art. 166, art. 168-169, art. 213 alin. (2) lit. h)  şi art. 

216 alin. (2) lit. f) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare, Legea 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor pentru profesiile 

reglementate în România cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul Ministrului Educaţiei 

Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 3897/2017 pentru modificarea Regulamentului de organizare 

şi funcţionare al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor 

Universitare, aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 

3.482/2016, Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice 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, Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 5922/2016 - pentru 

aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea automată, de către instituţiile de învăţământ 

superior, a funcţiilor didactice din învăţământul universitar obţinute în instituţii de învăţământ 

universitar acreditate din străinătate, Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării 

Ştiinţifice nr. 5923/2016 - pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea diplomei de 

doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute în străinătate; 
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Ordinul Ministrului Educației și Cercetării Științifice nr. 3121/2015 privind organizarea şi 

desfăşurarea procesului de obţinere a atestatului de abilitare, art. 75 alin. (2) lit. h) și alin. (10) din 

Carta Universităţii „ARTIFEX” din Bucureşti, a art. 15 alin. (1) și a art. 24 lit. h) din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Senatului Universităţii ”ARTIFEX” din București, 

 

Senatul Universităţii „ARTIFEX” din Bucureşti 

 

Hotărăște  

 

Art. 1. Aprobă Metodologia privind recunoaşterea diplomei şi titlului de doctor în ştiinţe, 

a calităţii de conducător de doctorat şi a funcţiilor didactice obţinute în străinătate. 

Art. 2. Rectorul și toate componentele structurii organizatorice a Universităţii 

„ARTIFEX” din Bucureşti vor pune în aplicare prevederile metodologiei.  

 

Preşedintele Senatului Universităţii  „ARTIFEX” din Bucureşti, 

Prof. univ. dr. Cristian-Marian BARBU 


