
 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului 
„Regele Mihai I al României” 

din Timişoara 

Organism emitent 
Departamentul de 

Managementul Calităţii 

 
Ediţia 2 /Revizia 0 COD: USAMVBT-PEC- PO-004 

 

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ PRIVIND RECUNOAȘTEREA FUNCȚIILOR 
DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL UNIVERSITAR  OBȚINUTE ÎNTR-O 

INSTITUȚIE DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR ACREDITATĂ ÎN STRĂINĂTATE 

 

1 

 

  
 
 
 

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND 
RECUNOAȘTEREA FUNCȚIILOR DIDACTICE DIN 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL UNIVERSITAR  OBȚINUTE    
ÎNTR-O INSTITUȚIE DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR 

ACREDITATĂ ÎN STRĂINĂTATE 
 
 

 
 

 Nume şi 
prenume 

Funcţie Data Semnătura 

Elaborat Dr.ing. POPA 
CAROLINA 

Secretar şef interimar universitate 21.07.2020  

Verificat Conf.univ.dr. 
TULCAN 
CAMELIA 

Director interimar DMC  24.07.2020  

 Prof.univ.dr.  
IMBREA 

FLORINEL 

Decan  24.07.2020  

Avizat: Prof.univ.dr. 
IANCU 

TIBERIU 

Coordonator  CEAC 30.07.2020  

HAIDUC 
SIMONA 

Consilier Juridic 
 

31.07.2020  

Prof.univ.dr. 
RADULOV 
ISIDORA 

Președinte CMO 
 

31.07.2020  

Avizat în Consiliul de Administraţie prin Hotărârea nr. 3678 din data 31.07.2020 

Aprobat în Senatul Universitar prin Hotărârea nr. 3739 din data de 05.08.2020 

RECTOR Prof.univ.dr. POPESCU COSMIN 
ALIN 

 
 

 

 



 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului 
„Regele Mihai I al României” 

din Timişoara 

Organism emitent 
Departamentul de 

Managementul Calităţii 

 
Ediţia 2 /Revizia 0 COD: USAMVBT-PEC- PO-004 

 

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ PRIVIND RECUNOAȘTEREA FUNCȚIILOR 
DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL UNIVERSITAR  OBȚINUTE ÎNTR-O 

INSTITUȚIE DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR ACREDITATĂ ÎN STRĂINĂTATE 

 

2 

 

 
1. Domeniul de aplicare 

1.1. Această procedură se referă la organizarea procesului de recunoaştere de către 

USAMVBT a funcţiilor didactice din învăţământul universitar obţinute în instituţii de 

învăţământ universitar acreditate din state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului 

Economic European, din Confederaţia Elveţiană şi în universităţi de prestigiu din alte state 

incluse în Lista universităţilor de prestigiu din alte state, aprobată prin ordin al ministrului 

educaţiei şi cercetării şi actualizată periodic.  

1.2. Funcţiile didactice obţinute la alte instituţii de învăţământ universitar acreditate 

decât cele menţionate la punctul 1.1. se recunosc numai în baza unor convenții 

internaționale de recunoaștere reciprocă încheiate la nivel interguvernamental sau 

interuniversitar. 

1.3. Procedura este aplicabilă cetăţenilor români, cetăţenilor din state membre ale 
Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European, din Confederaţia Elveţiană şi 
cetăţenilor din state terţe, precum şi tuturor participanţilor implicaţi în procesul de 
recunoaştere a funcțiilor didactice obținute în alte instituții de învățământ superior 
acreditate în străinătate. 

1.4. Utilizatorii procedurii operaţionale răspund de aplicarea și respectarea prevederilor 
documentelor din prezenta procedură. 
 

2. Scopul procedurii 

Scopul elaborării acestei proceduri este acela de a asigura un set unitar de reguli 

privind modalitatea prin care în cadrul USAMVBT sunt recunoscute funcțiile didactice din 

învățământul universitar obținute în instituții de învățământ universitar acreditate în 

străinătate, prevăzute în Ordinul MENCS nr. 5922/15.12.2016. 

3. Definitii si abrevieri 
3.1. Definiții 

Definiţiile termenilor utilizaţi în procedură sunt cele din standardul SR EN ISO 

9000:2006 – Sisteme de management al calităţii. Principii fundamentale şi vocabular. 

3.2. Abrevieri 

▪ USAMVBT  Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a 
Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara 

▪ CMO Comisie de monitorizare a funcţionării SCIM la nivel de 
universitate 

▪ CEAC-U Comisie de evaluare şi asigurare a calității a USAMVBT 

▪ DMC Departamentul de  Managementul Calității 
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4. Referințe normative 

4.1. Referințe legislative : 
➢ Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

➢ H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei – cadru de concurs pentru 

ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învățământul superior; 

➢ Ordinul M.E.N.C.S. nr. 5922/2016 privind metodologia de recunoaștere automată 

de către instituțiile de învățământ superior a funcțiilor didactice din învățământul 

universitar obținute în instituții de învățământ universitar acreditate în străinătate; 

➢ Legea nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor pentru profesiile 

reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare; 

➢ Ordinul M.E.N. nr. 5462/2018 privind aprobarea listei universităților de prestigiu din 

alte state;  

➢ Ordinul M.E.N.C.S. nr. 3482/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare 

și funcționare a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și 

Certificatelor Universitare, cu modificările și completările ulterioare. 

4.2. Standarde de referință: 
➢ SR EN ISO 9001: 2015 – Sisteme de management al calităţii. Cerinţe. 
➢ SR EN ISO 9000:2015 - Sisteme de management al calităţii. Principii   
fundamentale şi vocabular.   

 
4.3. Alte informații documentate interne utilizate ca şi referințe de bază: 

➢ Carta USAMVBT; 

➢ Metodologie privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare în Universitatea 

de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” 

din Timișoara (USAMVBT- R039); 

➢ Hotărârile Senatului universitar/Consiliului de Administraţie.  

 
5. Descrierea procedurii 

5.1. Generalități 

5.1.1. Ocuparea unui post didactic în sistemul românesc de învățământ superior se 

realizează conform legislației în vigoare. USAMVBT recunoaște la cerere, persoanelor 

angajate în cadrul universității în calitate de cadre didactice asociate pe perioadă 

determinată, funcția didactică obținută în instituții de învățământ superior din străinătate.  

5.1.2. Recunoașterea funcției de cadru didactic universitar de către USAMVBT, în 

conformitate cu prezenta procedură, este valabilă și produce efecte juridice numai la 

nivelul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al 

României” din Timișoara. 
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5.1.3. În vederea recunoașterii de către USAMVBT a funcțiilor didactice, persoanele 

interesate trebuie să depună un dosar de recunoaștere. 

5.1.4. Dacă solicitantul a obținut funcția didactică în cadrul unei instituții de învățământ 

superior acreditată din Uniunea Europeană, Spațiul Economic European sau Confederația 

Elvețiană, respectiv în cadrul uni instituții cuprinse în Lista Universităților de prestigiu din 

alte state aprobată prin OM 5826/2016, USAMVBT oferă recunoaștere automată. 

5.1.5. Solicitările de recunoaștere a funcției didactice sunt soluționate de către o 

Comisie de recunoaștere a funcțiilor didactice, numită de către rector. 

5.1.6. Recunoașterea funcției didactice se efectuează prin decizia rectorului, emisă în 

termen de 30 de zile în baza rezoluției Comisiei de recunoaștere a funcțiilor didactice. 

 

5.2. Documente necesare 

5.2.1. În vederea demarării procedurii de recunoaștere a funcției didactice, solicitantul 

depune la Birou secretar șef universitate un dosar, care va conține următoarele 

documente: 

a. Cerere de recunoaștere înregistrată la registratura universității (Anexa 1); 

b. Acte de identitate în copie și dovada schimbării numelui-copie și traducere 

legalizată (unde este cazul); datele cu caracter personal vor fi procesate și  utilizate 

conform legislației în vigoare; 

c. Diploma de doctor dacă actul de studii este obținut în România sau la una dintre 

instituțiile de învățământ superior acreditate  menționate la punctul 1.1., respectiv 

atestatul de recunoaștere emis de CNRED – daca actul de studii este obținut la alte 

instituții de învățământ superior acreditate  din străinătate, traducere legalizată; 

d. Dovada funcției didactice, eliberată de instituțiile prevăzute la punctul 1.1. şi 

respectiv punctul 1.2. din prezenta procedură; 

e.  Diplomă/adeverință care atestă calitatea de conducător de doctorat sau abilitarea, 

eliberată de instituțiile acreditate de învățământ superior prevăzute la punctul 1.1. 

din prezenta procedură; 

f. Curriculum vitae care să includă detalii privind activitatea anterioară 

g. Lista de lucrări. 

5.2.2. Toate actele de studii obținute în statele care sunt părți ale Convenției privind 

apostila de la Haga și  supuse recunoașterii trebuie să fie autentificate cu apostila de la 

Haga. Actele de studii obținute în celelalte state trebuie să fie supralegalizate sau însoțite 

de adeverința de autenticitate emisă de către autoritățile competente din țara de 

proveniență. Scutirea de apostilare sau supralegalizare este permisă în temeiul legii, al 

unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate. 

 

5.3. Circuitul documentelor 

5.3.1. Dosarul, înregistrat la registratura USAMVBT, se va depune în format tipărit și 

electronic la Birou secretar șef universitate.  
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5.3.2. În termen de 5 zile de la data înregistrării dosarului de recunoaștere a funcțiilor 

didactice în cadrul USAMVBT, secretarul șef universitate transmite dosarul Comisiei de 

recunoaştere a funcţiilor didactice.  

5.3.3. În cazul în care se constată lipsa unor documente, la solicitarea comisiei, 

solicitantul va putea completa dosarul în termen de 5 zile de la data primirii înștiințării. În 

caz contrar, dosarul se clasează, urmând reluarea procedurii prin depunerea unui nou 

dosar. 

5.3.4. În termen de 15 zile, Comisia de recunoaștere a funcțiilor didactice va pronunța o 

rezoluţie de recunoaştere sau nerecunoştere a funcţiei didactice.  

5.3.5. Dosarul împreună cu rezoluţia Comisiei de recunoaștere a funcțiilor didactice vor 

fi înaintate Consiliului de Administrație spre avizare și Senatului universitar spre aprobare. 

5.3.6. După aprobare, Rectorul USAMVBT va emite decizia de recunoaștere sau 

nerecunoaștere a funcţiei didactice, decizie ce se comunică solicitantului în scris prin 

scrisoare recomandată cu confirmare de primire şi prin e-mail. 

5.3.7. Decizia poate fi contestată în termen de 24 ore de la comunicare, printr-o cerere 

motivată care se depune la Registratura USAMVBT.  

5.3.8. Rectorul USAMVBT numește o Comisie de analiză a contestației, care va 

soluționa contestația în termen de 3 zile lucrătoare de la înregistrare. 

5.3.9. Răspunsul la contestaţia depusă legat de nerecunoaşterea funcţiei didactice se 

va comunica solicitantului prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen 

de 5 zile. 

 
6. Responsabilități: în conformitate cu punctul 5.3. 

7. Informații documentate de menținut : 
 

Nr. 
Crt. 

Inf. documentată de 
menținut 

Inițiată de: Circulă la: 

Arhivare informație documentată în 
arhiva operațională 

Denumire Cod Loc Durata Resp. 

 

Dosar 
solicitare 

recunoaștere 
funcţie 

didactică 

- 

solicitant solicitant˃secretar sef 
universitate ˃ ˃ comisia de 
recunoastere a functiilor 
didactice˃CA˃Senat˃Rector 

DRU Permanent Director 
resurse 
umane 

 

8. Anexe: - Cerere de recunoaștere - USAMVBT-PEC- PO-004- F01 
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       Anexa nr. 1 

 

CERERE DE RECUNOAŞTERE A FUNCŢIEI DIDACTICE OBŢINUTE ÎN 

STRĂINĂTATE 
 

  

 

Subsemnatul/a ……………………………., născut/ă la data de………………..., cu 

domiciliul în ……………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….., 

telefon/fax........................, email………………………………………………………., având 

funcţia didactică universitară de …………………………………………………………, 

ţara………………………….., vă rog să binevoiţi a aproba recunoaşterea funcţiei didactice 

menţionate în cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele 

Mihai I al României” din Timișoara. 

Anexez la prezenta cerere documentele din dosarul de recunoaştere şi declar pe propria 

răspundere, sub sancțiunea prevăzută de codul penal pentru declarații false că informaţiile şi 

documentele incluse în dosar corespund realităţii. 

 

Data ....................                                                                           Semnătura ………….................  
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Anexa nr. 1 
 

CERERE DE RECUNOAŞTERE A FUNCŢIEI DIDACTICE OBŢINUTE ÎN 
STRĂINĂTATE 

 
  

 
Subsemnatul/a ……………………………., născut/ă la data de………………..., 

cu domiciliul în ………………………………………………………................................... 

……………………………………………………………………………………………..……

….., telefon/fax........................, email………………………………………………………., 

având funcţia didactică universitară de …………………………………………………, 

ţara………………………….., vă rog să binevoiţi a aproba recunoaşterea funcţiei 

didactice menţionate în cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a 

Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara. 

Anexez la prezenta cerere documentele din dosarul de recunoaştere şi declar 

pe propria răspundere, sub sancțiunea prevăzută de codul penal pentru declarații false 

că informaţiile şi documentele incluse în dosar corespund realităţii. 

 

Data ....................                                                                   Semnătura ………….................  
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