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Considerații introductive
Prezenta metodologie este întocmită în scopul implementării în cadrul Universității
Europene „Drăgan” din Lugoj a Ordinului MENCS nr. 5922 din 6 decembrie 2016 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.
La baza recunoașterii funcțiilor didactice din învățământul universitar obținute în instituții de
învățământ superior acreditate în străinătate, sunt avute în vedere și prevederile art. 216 alin. (2) lit. f
din Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.
200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor pentru profesiile reglementate din
România și ale Cartei Universității Europene „Drăgan” din Lugoj.

Capitolul I
Dispoziții generale
Art. 1. Prezenta metodologie se aplică cetățenilor români, cetățenilor din state membre ale
UE, ale Spațiului Economic European, din Confederația Elvețiană, a cetățenilor din state terțe.
Art. 2. (1) Universitatea Europeană „Drăgan” din Lugoj este o instituție de învățământ
superior privată, acreditată în condițiile legii, calitate în care recunoaște funcțiile didactice din
învățământul superior obținute la:
▪ instituții de învățământ universitar acreditate din state membre ale UE, ale Spațiului
Economic European, și din Confederația Elvețiană;
▪ universități de prestigiu din alte state incluse în lista universităților de prestigiu din alte
state, aprobată prin ordin al ministrului educației naționale, actualizat periodic.
(2) Funcțiile didactice obținute la alte instituții de învățământ universitar acreditate, altele
decât cele menționate la alin. 1, se recunosc numai în baza unei convenții internaționale de
recunoaștere reciprocă, încheiate la nivel guvernamental sau interuniversitar.
Art. 3. Ocuparea unui post didactic în sistemul românesc de învățământ superior se
realizează conform normelor legale în vigoare.
Art. 4. Dosarul de recunoaștere a funcțiilor didactice din învățământul superior obținute în
străinătate se depune direct de către solicitant la rectoratul Universității Europene „Drăgan” din
Lugoj și cuprinde următoarele documente:
a) cerere de recunoaștere (Anexa 1) semnată de solicitant și datată, care include declarația
pe proprie răspundere privind conformitatea informațiilor prezentate;
b) actul de identitate, copia și dovada schimbării numelui, o copie și traducerea legalizată,
după caz;
c) diploma de doctor, dacă actul de studii este obținut în România sau la una dintre
instituțiile acreditate de învățământ universitar, menționată la art. 2, respectiv atestatul de
recunoaștere emis de CNRED, dacă actul de studii este obținut la alte instituții acreditate din
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învățământul universitar din străinătate, sau decizia de recunoaștere emisă de Universitatea
Europeană „ Drăgan” din Lugoj;
d) dovada funcției didactice eliberată de instituțiile prevăzute la art. 2 alin. 1 și 2;
e) recunoașterea semnată de directorul de departament;
f) curriculum vitae (EUROPASS) semnat de solicitant;
g) diploma de licență , copie în traducere legalizată din limba română(după caz), dacă actul
de studii este obținut în România, sau la una dintre instituțiile acreditate de învățământ universitar
recunoscută la art. 2, sau după caz, atestatul de recunoaștere emis de CNRED.
Art. 5. (1) Evaluarea solicitărilor de recunoaștere a funcțiilor didactice din învățământul
universitar din străinătate se realizează de către o comisie de evaluare, denumită în continuare
comisia de evaluare și care pronunță soluția cu privire la solicitarea de recunoaștere numită prin
decizia rectorului.
(2) Comisia cuprinde în structura sa 5 membrii (Anexa 2):
▪ prorectorul universității (în calitate de președinte);
▪ secretarul șef al universității;
▪ consilierul juridic al universității;
▪ două cadre didactice titulare (profesori sau conferențiari universitari).
(3) În cazuri de incompatibilitate, persoanele în cauză pot fi înlocuite cu alți membrii ai
comisiei, desemnați prin decizia rectorului.
Art. 6. (1) Comisia de evaluare va elabora un raport de evaluare, care cuprinde soluția cu
privire la solicitarea de recunoaștere (Anexa 3).
(2) Hotărârea este luată prin vot deschis și este favorabilă solicitantului numai dacă a
întrunit majoritatea simplă cu voturi pentru.
Art. 7. Universitatea Europeană „Drăgan” din Lugoj poate consulta dacă este cazul CNRED și
CNATDCU, în ceea ce privește procesul de recunoaștere a funcțiilor didactice din învățământul
universitar din străinătate.
Art. 8. Recunoașterea de către Universitatea Europeană „Drăgan” din Lugoj a funcțiilor
didactice conform prezentei metodologii, este valabilă și produce efecte numai la nivelul Universității
Europene „Drăgan” din Lugoj.
Art. 9. Recunoașterea funcției didactice de către CNRED este valabilă și produce efecte pe
întreg teritoriul României.
Capitolul II
Procedura propriu-zisă de recunoaștere a funcțiilor didactice obținute în străinătate
Art. 10. (1) După înregistrarea cererii de recunoaștere și depunerea dosarului la rectoratul
universității, în termen de două zile lucrătoare, rectorul înaintează dosarul solicitantului, către
comisia de evaluare.
(2) Comisia evaluează solicitarea după următoarele criterii:
a) încadrarea solicitării într-una din categoriile menționate în art. 2;
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b) identificarea instituției de învățământ universitar acreditate care a eliberat dovada
funcției didactice a solicitantului;
c) verificarea autenticității diplomei de licență și a diplomei de doctor a solicitantului
prin examinarea elementelor de securitate. Dacă există suspiciuni cu privire la autenticitatea
diplomelor, procedura se încheie, solicitantul fiind îndrumat prin notificare scrisă către CNRED.
Art. 11. Comisia de evaluare va soluționa cererea în termen de 10 zile de la data înregistrării
dosarului.
Art. 12. Pe baza raportului elaborat de către comisia de evaluare, decizia de recunoaștere
sau nerecunoaștere se emite de către rectorul Universității Europene „Drăgan” din Lugoj și va fi
comunicată solicitantului deîndată (Anexa 4).
Art. 13. (1) Decizia emisă de rectorul Universității Europene „ Drăgan” din Lugoj poate fi
contestată în termen de 2 zile de la comunicare.
(2) Contestația se depune la Rectorat și este soluționată de Comisia de soluționarea
contestațiilor numită în 24 de ore de la înregistrare prin decizia Rectorului (Anexa 5).
Această comisie este formată din 3 persoane, cadre didactice titulare, altele decât cele care
au constituit comisia de evaluare.
(3) Termenul de rezolvare a contestației este de 3zile lucrătoare de la data numirii
comisiei. Decizia comisiei de soluționare a contestațiilor este definitivă. Aceasta se consemnează în
scris într-un raport care este semnat de către rector, semnat de către toți membrii comisiei și se
comunică contestatorului, în termen de 3 zile de la data emiterii acestuia.
Capitolul III
Dispoziții finale
Art. 14. În cazul pierderii, distrugerii sau deteriorării deciziei de recunoaștere, Universitatea
Europeană „ Drăgan” din Lugoj, eliberează la cerere un duplicat al acesteia. Cererea se formulează în
scris fiind însoțită de următoarele documente: copia actului de studii care a fost recunoscut; copia
actului de identitate; declarația pe proprie răspundere cu privire la una dintre situațiile de mai sus:
pierderea, distrugerea, deteriorarea.
Art. 15. (1) Sunt implicate în procedura de evaluare, persoanele care fac parte din comisia de
evaluare sau comisia de evaluare a contestațiilor.
(2) Nu pot fi implicate în procedura de evaluare sau de soluționare a contestațiilor
persoane care sunt soți, afini sau rude până la gradul al III-lea inclusiv cu solicitantul.
(3) În vederea participării la procedura de soluționare a contestațiilor, membrii comisiilor
vor da o declarație pe proprie răspundere că nu se află în nici una dintre situațiile prevăzute la alin. 2.
Art. 16. Prezenta Metodologie a fost aprobată în ședința Senatului Universității Europene
”Drăgan” din Lugoj în ședința din 29.10.2019.
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Anexa 1

CERERE
de recunoaștere a funcției didactice obținute într-o instituție de învățământ superior acreditată
din străinătate

Domnule Rector,

Subsemnatul/(a)___________________________________________________________________
domiciliat/ă în __________________________________legitimat/ă cu _______serie _____nr.
_____________________,telefon____________________e-mail___________________________,
solicit prin prezenta, recunoașterea în cadrul Universității Europene „ Drăgan” din Lugoj a funcției
didactice de____________________________________________obținută în străinătate, în scopul
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Declar pe propria răspundere că informațiile prezentate în această cerere și în dosar corespund
realității.

Data,

Semnătura,
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Anexa 2

DECIZIA
Nr. ________ din ________________
În conformitate cu Ordinul Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 5922/2016
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 și Metodologiei privind recunoașterea automată în cadrul
Universității Europene „Drăgan” din Lugoj a funcțiilor didactice universitare obținute în instituțiile de
învățământ superior acreditate din străinătate

Rectorul Universității Europene „Drăgan” din Lugoj
D E C I D E:
Art. 1. Se aprobă Comisia de evaluare a recunoașterii funcției didactice universitare de ____________
obținută de doamna/domnul __________________________________________________________
într-o instituție de învățământ superior acreditată din străinătate.
Art. 2. Comisia va avea următoarea componenţă:
1. ________________________________________
2. ________________________________________
3. ________________________________________
4. ________________________________________
5. ________________________________________

R E C T O R,
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Anexa 3

RAPORT DE EVALUARE
nr. ______din__________
redactat cu ocazia recunoașterii funcției didactice universitare
de______________________________obținută în străinătate
pentru doamna/domnul_____________________________________

În data de _________________ doamna/domnul __________________________________________
a depus la Rectoratul Universității Europene „Drăgan” din Lugoj dosarul de recunoaștere a funcției
didactice universitare de_______________________________________obținută în străinătate, cu
numărul de înregistrare ________________.
Membrii Comisiei de evaluare, numiți prin Decizia rectorului Universității Europene „Drăgan” din
Lugoj nr. _______din _____________
1. ________________
2. ________________
3. ________________
4. ________________
5. ________________
au constatat următoarele:_____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
În urma dezbaterii, comisia de evaluare a hotărât să i se recunoască/să nu i se recunoască funcția
didactică universitară de_____________________________
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.

Numele și prenumele

Calitatea

Votul

Semnătura

Sunt de acord
Nu sunt de acord
Sunt de acord
Nu sunt de acord
Sunt de acord
Nu sunt de acord
Sunt de acord
Nu sunt de acord
Sunt de acord
Nu sunt de acord
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Anexa 4

DECIZIA
Nr. ________ din ________________
În conformitate cu Ordinul Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 5922/2016
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 și Metodologiei privind recunoașterea automată în cadrul
Universității Europene „Drăgan” din Lugoj a funcțiilor didactice universitare obținute în instituțiile de
învățământ superior acreditate din străinătate

Rectorul Universității Europene „Drăgan” din Lugoj
D E C I D E:
recunoașterea / nerecunoaşterea funcției didactice universitare de____________________________
pentru doamna/domnul ______________________________________________________________

R E C T O R,
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Anexa 5

DECIZIA
Nr. ________ din ________________
În conformitate cu Ordinul Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 5922/2016
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 și Metodologiei privind recunoașterea automată în cadrul
Universității Europene „Drăgan” din Lugoj a funcțiilor didactice universitare obținute în instituțiile de
învățământ superior acreditate din străinătate

Rectorul Universității Europene „Drăgan” din Lugoj
D E C I D E:
Art. 1. Se aprobă Comisia de soluționare a contestațiilor a recunoașterii funcției didactice universitare
de____________________________pentru doamna/domnul ________________________________
Art. 2. Comisia va avea următoarea componenţă:
1. ____________________
2. ____________________
3. ____________________

R E C T O R,
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