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ABREVIERI 

 

MECS - Ministrul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice 

CNATDCU - Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare 

IOSUD - Instituţie organizatoare de studii universitare de doctorat 

IOD - Instituţie organizatoare de doctorat 

UVAB - Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 

SD-UVAB - Școala Doctorală a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău 

  

CAPITOLUL I - PRINCIPII GENERALE 

 

Art. 1. Prezentul regulament are ca scop precizarea elementelor privind organizarea şi desfăşurarea 

procesului de obţinere a atestatului de abilitare la universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău. 

Art. 2. Prezentul Regulament este elaborat având la bază următoarele documente de referinţă, 

naţionale şi ale Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău: 

a. Legea nr. 1/2011; 

b. O.M. nr. 3121/2015 privind organizarea şi desfăşurarea procesului de obţinere a atestatului de 

abilitare;  

c. Carta şi obiectivele strategice ale Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău privind 

activitatea didactică; 

d. O.M. nr. 5644/05.09.2012 privind unele măsuri de organizare şi funcţionare a CNATDCU. 

 

CAPITOLUL II - ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA 

PROCESULUI DE OBŢINERE A ATESTATULUI DE ABILITARE 

 

I. Dispoziţii generale 

 

Art. 3. Abilitarea reprezintă certificarea calităţii unei persoane de a conduce lucrări de doctorat.  

Art. 4. Teza de abilitare relevă capacităţile şi performanţele didactice şi de cercetare ale candidatului. 

Art. 5. Atestatul de abilitare este acordat prin ordin al MECS, la propunerea CNATDCU. 

Art. 6. Susţinerea în sesiune publică a tezei de abilitare în vederea obţinerii atestatului de abilitare se 

realizează în cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, în domeniile pentru care SD-UVAB 

organizează studii universitare de doctorat. 

Art. 7. Pentru a se înscrie în procesul de acordare a atestatului de abilitare, candidatul trebuie să 

îndeplinească standardele minimale identice cu standardele de acordare a titlului de profesor 

universitar, respectiv de CS I, stabilite de CNATDCU. 

 

II. Teza de abilitare, dosarul de abilitare şi componenţa comisiei de abilitare 

 

Art. 8. (1) Teza de abilitare prezintă: 

a) în mod succint şi documentat, principalele rezultate ştiinţifice originale obţinute de către 

candidat în cercetarea ştiinţifică, sportivă, creaţie artistică, după conferirea titlului de doctor, în 

domeniul de doctorat vizat, cu indicarea evoluţiei carierei academice, ştiinţifice şi profesionale, 
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precum şi a direcţiilor principale de dezvoltare a acesteia, în contextul global al realizărilor 

ştiinţifice semnificative şi de actualitate din domeniul de specialitate al autorului tezei de 

abilitare; 

b) capacitatea individuală a candidatului de a coordona echipe de cercetare, de a organiza şi 

gestiona activităţi didactice, de explicare şi facilitare a învăţării şi cercetării. 

(2) candidatul poate opta pentru redactarea tezei de abilitare în limba română, caz în care va fi 

însoţită de un rezumat în limba engleză, sau într-o limbă de largă circulaţie internaţională, caz în 

care va fi însoţită de un rezumat în limba română. 

Art. 9.  (1) Dosarul candidatului pentru acordarea titlului de abilitare va include minimum 

documentele următoare: 

a) cerere-tip pentru susţinerea abilitării, avizată de către Rector, redactată conform Anexei 1. 

b) Fişa de îndeplinire a standardelor minimale; 

c) Un portofoliu de lucrări ştiinţifice considerate relevante de către candidat, elaborate în 

domeniul de doctorat vizat; 

d) Curriculum vitae şi lista de lucrări, semnate de către candidat; 

e) O declaraţie pe proprie răspundere a candidatului privind îndeplinirea standardelor minimale 

stabilite de CNATDCU şi aprobate prin ordin al MECS şi originalitatea lucrărilor ştiinţifice din 

lista de lucrări; 

f) Copia legalizată a diplomei de doctor şi, dacă este cazul, copia legalizată a atestatului de 

recunoaştere sau echivalare a acesteia; 

g) Documentele personale de identificare, în copie simplă: actul de identitate, dovada schimbării 

numelui în cazul în care numele înscris pe diplomă nu mai coincide cu cel din actul de 

identitate; 

h) Teza de abilitare, în formatul tipărit şi electronic. 

(2) În cazul în care documentele prevăzute la alin. (1) lit. f) nu sunt redactate în limba română sau 

engleză, ele vor fi însoţite de traducerea legalizată în limba română. 

Art. 10. (1) Comisia de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare este alcătuită din 3 membri, 

specialişti cu renume în domeniul de doctorat vizat de candidat, care deţin calitatea de conducător de 

doctorat. 

(2) Minimum 2 dintre membrii comisiei de specialitate trebuie să nu fie cadre didactice titulare 

sau cercetători în cadrul UVAB sau în cadrul instituţiei din care provine candidatul, dacă acestea sunt 

distincte. 

(3) SD-UVAB transmite CNATDCU propunerile cu privire la componenţa comisiei de 

specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare. 

(4) CNATDCU, prin intermediul comisiei de specialitate aferente domeniului de doctorat vizat, 

numeşte comisia prevăzută la alin. (1). 

 

III. Procedura de abilitare şi emiterea atestatului de abilitare 

 

Art. 11. UVAB, după primirea notificării cu privire la aprobarea componenţei comisiei de specialitate 

pentru susţinerea tezei de abilitare către CNATDCU, organizează susţinerea publică a tezei de 

abilitare. 
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Art. 12. (1) UVAB verifică dacă dosarul candidatului pentru acordarea atestatului de abilitare este 

complet, precum şi dacă sunt îndeplinite standardele minimale identice cu cele pentru acordarea titlului 

de profesor universitar, stabilite de CNATDCU şi aprobate prin ordin al MECS. 

(2) UVAB va publica pe site-ul oficial al instituţiei cel puţin următoarele documente: 

a) curriculum vitae şi lista de lucrări; 

b) fişa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale; 

c) rezumatul tezei de abilitare; 

d) componenţa comisiei de specialitate pentru susţinerea tezei de abilitare. 

Art. 13. Comisia de specialitate pentru susţinerea tezei de abilitare analizează dosarul de abilitare 

depus de candidat, înaintea susţinerii publice, şi poate solicita lucrări ştiinţifice sau alte documente 

relevante pentru activitatea ştiinţifică, profesională şi academică a acestuia. 

Art. 14. (1) Teza de abilitare se susţine, de regulă, în limba română, în cadrul unei sesiuni cu caracter 

public. 

(2) În urma susţinerii publice, comisia de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare întocmeşte 

un raport de evaluare, care cuprinde propunerea de acceptare sau respingere a tezei de abilitare, 

precum şi motivaţia deciziei luate. 

Art. 15. UVAB transmite dosarul candidatului, împreună cu raportul prevăzut la art. 14 alin. (2), către 

MECS – CNATDCU, pentru analiză şi decizie. 

Art. 16. Direcţia de specialitate a MECS realizează verificarea conformităţii dosarului (potrivit art. 9 şi 

15). Dacă se solicită, de către MECS, completarea acestuia, candidatul va transmite documentele 

solicitate în termen de 3 zile lucrătoare, deoarece UVAB trebuie să le trimită la MECS în termen de 5 

zile lucrătoare. 

Art. 17. Comisia de specialitate a CNATDCU analizează dosarul de abilitare şi propune Consiliului 

general al CNATDCU, după caz, acordarea sau neacordarea atestatului de abilitare, pe baza unei 

rezoluţii motivate.  

Art. 18. Consiliul general al CNATDCU, pe baza rezoluţiei comisiei de specialitate, analizează şi 

validează, după caz, punerea de acordare sau neacordare a atestatului de abilitare.  

Art. 19. (1) Pe baza validării de către CNATDCU a rezoluţiei favorabile de acordare a atestatului de 

abilitare se emite, pentru fiecare candidat, ordin al MECS. 

(2) Ordinul prevăzut la alin. (1) reprezintă atestatul de abilitare. 

(3) Ordinul prevăzut la alin. (1) se transmite la UVAB. UVAB îl va transmite candidatului. 

(4) În cazul în care CNATDCU validează rezoluţia de neacordare a atestatului de abilitare, MECS 

transmite această rezoluţie către UVAB. UVAB transmite candidatului această decizie şi îi returnează 

dosarul de abilitare. 

 

IV. Dispoziţii finale 

 

Art. 20. După emiterea ordinului prevăzut la art. 19 alin. (1), UVAB primeşte, de la direcţia de 

specialitate a MECS, teza de abilitare în format tipărit. 

Art. 21. În scopul acoperirii cheltuielilor cu privire la organizarea şi susţinerea tezelor de abilitare, 

UVAB percepe o taxă al cărei cuantum este stabilit de către Senatul Universităţii, la propunerea 

Consiliului de Administraţie. Taxa va acoperi cheltuielile aferente activităţii comisiei şi a altor 

cheltuieli indirecte. 

Art. 22. Pentru cadrele didactice titulare la UVAB, care candidează la UVAB sau la o altă universitate 

din ţară, taxa de abilitare (în cuantumul stabilit de universitatea respectivă) va fi achitată de 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău din fondul de cercetare. 
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Anexa 1 

 

Universitatea „Vasile  Alecsandri” din Bacău 

 

 Avizat 

Rector, 

 

…………………………………. 

Îndeplinire standarde minimale 

 

   DA                 NU 

 

 

CERERE – TIP 

pentru susţinerea tezei de abilitare 

 

 

Domnule Rector, 

…………………………………………………………………………. 

 

        Subsemnatul/Subsemnata, …………………………………………….………….,  

       (prenumele şi numele) 

titular la …………………………………………..…………………….., având funcţia 

de …………………………………………………….., solicit prin prezenta susţinerea 

tezei de abilitare în domeniul de studii universitare de doctorat 

…………………………… ………………………………………… 

Solicit ca procedura de abilitare în domeniul ……………………………..……… 

………………………………………… să se desfăşoare în cadrul Universităţii „Vasile  

Alecsandri” din Bacău. 

Declar pe propria răspundere că informaţiile prezentate în această cerere şi în 

dosarul de abilitare corespund realităţii. 

 

[Data] 

         [Semnătura]  


	4334
	R-13-04 E1R0 cg
	R-13-04 E1R0 co

