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REGULAMENT
privind organizarea şi desfăşurarea procesului de obţinere a atestatului de abilitare în
cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „ Regele
Mihai I al României” din Timişoara

CADRUL LEGAL
Regulamentul privind organizarea şi desfăşurare procesului de obţinere a atestatului
de abilitare în cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului
„Regele Mihai I al României” din Timişoara a fost elaborat şi întocmit în conformitate cu
prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
H.G. nr. 681/ 29.06.2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, cu
modificările şi completările ulterioare, Ordinul MECTS nr.6129 din 20.12.2016 privind
aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice
din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare – dezvoltare, Ordinul MECS
nr. 3121/ 27.01.2015 privind organizarea şi desfăşurarea procesului de obţinere a atestatului
de abilitare, Precizările MECS nr. 29466/13.02.2015 şi respectiv ale Cartei universitare.
I. DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1 Abilitarea reprezintă certificarea calităţii unei persoane de a conduce lucrări de
doctorat.
Art. 2 Teza de abilitare relevă capacităţile şi performanţele didactice şi de cercetare
ale candidatului.
Art. 3 Atestatul de abilitare este acordat prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi
cercetării ştiinţifice, la propunerea Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi
Certificatelor Universitare (CNATDCU).
Art. 4 Susţinerea în sesiune publică a tezei de abilitare în vederea obţinerii atestatului
de abilitare se realizează în cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a
Banatului „ Regele Mihai I al României” din Timişoara, în domeniul solicitat de candidat.
Art. 5 (1) Pentru a se înscrie în procesul de acordare a atestatului de abilitare,
candidatul trebuie să îndeplinească standardele minimale identice cu standardele de
acordarea a titlului de profesor universitar, respectiv de CS I, stabilite de CNATDCU şi
aprobate prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice, corelate cu domeniul de
abilitare.
(2) Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „ Regele Mihai
I al României” din Timişoara este instituţie organizatoare de studii universitare de doctorat în
domeniile: Ingineria resurselor vegetale şi animale, şi Medicină veterinară.
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II. TEZA DE ABILITARE, DOSARUL DE ABILITARE ŞI COMPONENŢA COMISIEI DE
ABILITARE DISPOZIŢII GENERALE

Art. 6 (1) Teza de abilitare trebuie să scoată în evidenţă:
a) în mod succint şi documentat principalele rezultate ştiinţifice originale obţinute de
către candidat în cercetarea ştiinţifică, didactică, sportivă, creaţia artistică, după conferirea
titlului de doctor, în domeniul de doctorat vizat, cu indicarea evoluţiei carierei academice,
ştiinţifice şi profesionale, 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.
(3) Teza de abilitare are, de regulă, următoarea structură:
a) rezumatul tezei de abilitare;
b) realizări ştiinţifice şi profesionale;
c) planul de evoluţie şi dezvoltare a carierei;
d) referinţe bibliografice.
Art. 7 (1) Dosarul candidatului pentru acordarea atestatului de abilitare va include
minimum documentele următoare:
a) cererea-tip pentru susţinerea abilitării, avizată de către rector;
b) fişa de îndeplinire a standardelor minimale și structura activității candidatului,
redactate conform formularelor impuse de şcoala doctorală din care face parte domeniul în
care se abilitează (listat + format PDF pe CD);
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 propria răspundere a candidatului privind îndeplinirea
standardelor minimale stabilite de CNATDCU şi aprobate prin ordin al ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice 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) documente 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 format tipărit şi electronic;
i) rezumatul tezei de abilitare (listat + format PDF pe CD);
j) componenţa comisiei de specialitate pentru susţinerea tezei de abilitare (listat +
format PDF pe CD), se ataşează ulterior aprobării de către CNATDCU.
(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.
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Art. 8 (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 instituţiei care organizează procesul de obţinere a atestatului
de abilitare sau în cadrul instituţiei din care provine candidatul, dacă acestea sunt distincte.
(3) Comisia pentru evaluarea tezei de abilitare este stabilită de către directorul şcolii
doctorale împreună cu candidatul şi este avizată de către Consiliul Şcolii Doctorale.
(4) IOSUD - USAMVB Timişoara transmite CNATDCU propunerile cu privire la
componenţa comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare.
(5) CNADTCU, 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. 9 IOSUD- USAMVB Timişoara, după primirea notificării cu privire la aprobarea
componenţei comisiei de specialitate pentru susţinerea tezei de abilitare de către CNATDCU,
organizează susţinerea publică a tezei de abilitare.
Art. 10 (1) IOSUD - USAMVB Timişoara prin directorul şcolilor doctorale şi directorul
CSUD 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, corelate cu domeniul de
abilitare.
(2) IOSUD - USAMVB Timişoara va publica pe site-ul oficial al instituţiei cel puţin
următoarele documente:
a) curriculum vitae (model Europass) şi lista de lucrări ale candidatului;
b) fişa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale;
c) rezumatul tezei de abilitare;
d) componenţa comisiei de specialitate pentru susţinerea tezei de abilitare.
Art. 11 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. 12 (1) Teza de abilitare se susţine, de regulă, în limba română, în cadrul unei
sesiuni cu un 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. 13 IOSUD - USAMVB Timişoara transmite dosarul candidatului, împreună cu
raportul prevăzut la art. 11 alin. (2), către Ministerul Educaţiei Naționale - CNATDCU, pentru
analiză şi decizie.
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Art. 14 Ministerul Educaţiei Naționale, prin direcţia de specialitate, verifică
conformitatea dosarului, potrivit art. 7 şi art. 12. În cazul în care lipsesc elemente din dosar,
Ministerul Educaţiei Naționale solicită completarea acestuia. Dacă IOSUD - USAMVB
Timişoara nu transmite documentele solicitate în termen de 5 zile lucrătoare, dosarul
candidatului se returnează.
Art. 15 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. 16 Consiliul general al CNATDCU, pe baza rezoluţiei comisiei de specialitate,
analizează şi validează, după caz, propunerea de acordare sau de neacordare a atestatului
de abilitare.
Art. 17 (1) Pe baza validării de către CNATDCU a rezoluţiei favorabile de acordare a
atestatului de abilitare se emite, pentru fiecare candidat, ordin al ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice.
(2) Ordinul prevăzut la alin. (1) reprezintă atestatul de abilitare.
(3) Ordinul prevăzut la alin. (1) se transmite către IOSUD - USAMVB Timişoara.
(4) În cazul în care CNATDCU validează rezoluţia de neacordare a atestatului de
abilitare, Ministerul Educaţiei Naționale transmite această rezoluţie IOSUD - USAMVB
Timişoara, cu obligaţia ca această instituţie de învăţământ superior să o comunice
candidatului, şi returnează dosarul de abilitare.
IV. DISPOZIŢII FINALE
Art. 18 După emiterea ordinului prevăzut la art. 16 alin. (1), Ministerul Educaţiei
Naționale, prin direcţia de specialitate, arhivează dosarul de abilitare, cu excepţia tezei de
abilitare, în format tipărit, care se returnează IOSUD - USAMVB Timişoara.
Art. 19 IOSUD - USAMVB Timişoara poate percepe o taxă de abilitare, în scopul
acoperirii cheltuielilor cu privire la organizarea şi susţinerea tezelor de abilitare. Cuantumul
acestei taxe este stabilit de Senatul universităţii, la propunerea Consiliului de administraţie.
Art. 20 După aprobarea prezentului regulament se vor elabora, în conformitate cu
prevederile acestuia, următoarele documente:
- cererea tip pentru susținerea abilitării;
- fişa de verificare a îndeplinirii standardelor;
- structura activităţii candidatului;
- model declaraţie pe propria răspundere a candidatului privind îndeplinirea
standardelor minimale stabilite de CNATDCU şi aprobate prin ordin al ministrului
educaţiei şi cercetării ştiinţifice şi originalitatea lucrărilor ştiinţifice din lista de lucrări;
- model raport de evaluare, care cuprinde propunerea de acceptare sau
respingere a tezei de abilitare, precum şi motivaţia deciziei luate.
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Art. 21. Prezentul regulament a fost aprobat în şedinţa Senatului USAMVBT din data
de 05.06.2015 și modificat în ședințele Senatului universitar, din data de 03.05.2017,
27.02.2018 şi respectiv din 21.03.2019.

RECTOR,

DIRECTOR CSUD,

Prof.univ.dr. Cosmin Alin Popescu

Prof.univ.dr. Sorin Morariu
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