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CABINET MINISTRU 
 

ORDIN 
pentru aprobarea Metodologiei privind recunoașterea automată, de către instituțiile 

de învățământ superior, a funcțiilor didactice din învățământul universitar obținute în 
instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate 

 
În conformitate cu prevederile art. 166 a) și b), şi ale art. 216 alin. (2) lit. f) din 

Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 
Având în vedere prevederile Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și 

calificărilor pentru profesiile reglementate în România, cu modificările și completările 
ulterioare, 

În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului 
studiilor universitare de doctorat, cu modificările și completările ulterioare, 

Luând în considerare prevederile Ordinului ministrului educației, cercetării, 
tineretului și sportului nr. 3158/2012 privind aprobarea Listei universităţilor de prestigiu 
din alte state, 

În conformitate cu Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 
3482/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului 

Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, 
În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea și 

funcționarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, cu modificările și 
completările ulterioare 

Ministrul educației naționale și cercetării științifice  
emite prezentul ordin: 

 
Art. 1 Se aprobă Metodologia privind recunoașterea automată, de către instituțiile de 
învățământ superior, a funcțiilor didactice din învățământul universitar obținute în instituții 
de învățământ universitar acreditate din străinătate, prevăzută în Anexa, care face parte 
integrantă din prezentul ordin.  
Art. 2 La intrarea în vigoare a prezentului ordin, se abrogă Ordinul ministrului educației, 
cercetării, tineretului și sportului nr. 3240/2010 privind reglementarea recunoaşterii 
funcţiilor didactice din învăţământul universitar obţinute într-o instituţie de învăţământ 
universitar acreditată într-un stat membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic 
European şi în Confederaţia Elveţiană, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 127 din 24 februarie 2010. 
Art. 3 Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor, Direcția Generală 

Învățământ Superior, Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor 
Universitare și instituțiile de învățământ superior duc la îndeplinire prevederile prezentului 
ordin. 
Art. 4 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
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Anexa 
 

Metodologie 
privind recunoașterea automată, de către instituțiile de învățământ superior, a 

funcțiilor didactice din învățământul universitar obținute în instituții de învățământ 
universitar acreditate din străinătate 

 
 

Art. 1 (1) Funcțiile didactice din învățământul universitar obținute în instituții de 
învățământ universitar acreditate din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului 
Economic European, din Confederația Elvețiană și în universități de prestigiu din alte state 
incluse în Lista universităților de prestigiu din alte state, aprobată prin ordin al ministrului 

educației naționale și cercetării științifice, se recunosc automat de către instituțiile de 
învățământ superior din România. 
(2) Funcțiile didactice obținute la alte instituții de învățământ universitar acreditate decât 
cele menționate la alin. (1) se recunosc numai în baza unei convenții internaționale de 
recunoaștere reciprocă, încheiate la nivel interguvernamental sau interuniversitar.  
(3) Prevederile prezentului ordin se aplică cetățenilor români, cetățenilor din state membre 
ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European, din Confederația Elvețiană și 
cetățenilor din state terțe. 
Art. 2 Instituțiile de învățământ superior acreditate stabilesc, prin metodologii proprii, 
criteriile de recunoaștere a funcțiilor didactice. Ocuparea unei funcții didactice în sistemul 
românesc de învățământ superior se realizează conform normelor legale în vigoare.  
Art. 3 Instituțiile de învățământ superior consultă, dacă este cazul, Centrul Național de 
Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor și Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, 
Diplomelor și Certificatelor Universitare.  
Art. 4 (1) Dosarul de recunoaștere cuprinde următoarele documente: 
a) cerere, 
b) act de identitate - copie, și dovada schimbării numelui – copie și traducere legalizată 
(dacă este cazul), 

c) diploma de doctor, dacă actul de studii este obținut în România sau la una din instituțiile 
acreditate de învățământ universitar menționate la art. 1 alin. (1), respectiv atestatul de 
recunoaștere emis de CNRED, dacă actul de studii este obținut la alte instituții acreditate 
de învățământ universitar din străinătate,  
d) dovada funcției didactice, eliberată de instituțiile prevăzute la art. 1 alin. (1)-(2).  
(2) Instituțiile de învățământ superior pot solicita alte documente, în conformitate cu 
criteriile stabilite în metodologiile proprii. 
(3) Instituțiile de învățământ superior stabilesc, prin metodologii proprii, forma în care sunt 
prezentate documentele menționate la alin. (1) lit. c) și d) (copie simplă sau legalizată, 
traducere autorizată și/sau legalizată). 
Art. 5 Termenul de soluționare a dosarului de recunoaștere, precum și procedura de 
contestație se stabilesc de către instituțiile de învățământ superior prin metodologii proprii. 
Art. 6 Recunoașterea funcției didactice de către o instituție de învățământ superior, 
conform propriei metodologii, este valabilă și produce efecte juridice pe întreg teritoriul 
României. 
Art. 7 Instituțiile de învățământ superior elaborează metodologiile proprii în termen de 60 
de zile de la intrarea în vigoare a acestui ordin. 
 

 
 

 


