MINISTERUL

CrRcrrArur

privind organtzarea

CABINET MINISTRU

ORDIN
qi

desfl;urarea procesului de ob{inere a atestatului de abilitare

Av6nd in vedere prevederile art. 766, art. 217 gi art. 300 din Legea educafiei na{ionale nr.
ll20lI, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,
Conform prevederilor Ordinului ministrului educaliei, cercetdrii, tineretului gi sportului nr.
564412012 privind unele mdsuri de organrzare gi funcfionare a Consiliului Na{ional de Atestare
a
Titlurilor, Diplomelor gi Certificatelor Universitare, cu modifi cdrile ulterioare,

in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educafiei, cercetdrii, tineretului gi sportului
rv. 656012012 privind aprobarea standardelor minimale necesare qi obligatorii pentru conferirea
titlurilor didactice din invdjdmAntul superior gi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare.
cu modificdrile ulterioare,

in temeiul HotdrArii Guvernului nr.2612015 privind organrzareagi funclionarea Ministerului
Educaliei gi Cercetdrii gtiinlifice,

Ministrul Educa{iei ;i Cercetflrii gtiin{ifice
emite prezentul ordin:

Art' 1 Se aprobd

Metodologia privind organizarea gi desfbgurarea procesului de oblinere a
atestatului de abilitare, prevdzutd in anexa nr. 1, care face parte integrantd din prezentul ordin.

Art. 2 Se aprobd modelul Cererii-tip pentru

susJinerea tezei de

abilitare, prevdzut in anexa nr. 2,

care face parte integrantb din prezentul ordin.

Art. 3

Se abrogd ordinul ministrului educafiei, cercetdrii, tineretului qi sportului nr. 5691120ll
privind aprobarea Regulamentului de funcfionare a Consiliului Nafional de Atestare a Titlurilor,
Diplomelor gi Certificatelor Universitare in vederea evaludrii tezelor de abilitare gi a modelului
Cererii+ip pentru suslinerea tezei de abilitare, publicat in Monitorul Oficial nr. 755 din 27
octombrie 2011.

Art. 4 Direclia Generald invdldmdnt Universitar din cadrul Ministerului Educaliei qi Cercetdrii
$tiinlifice, Consiliul Nalional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor gi Cerlificatelor Universitare
(CNATDCU) gi instituliile implicate vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art.

5 Prezentul ordin se publicd in Monitorul Oficial al Romdniei, Partea I.

MINISTRU.
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ANEXA

1

Metodologie

privind organizarea gi desfigurarea procesului

de obfinere a atestatului de abilitare

Dispozifii generale

Art.

Abilitarea reprezintd certificarea calitilii unei
persoane de a conduce lucrdri de doctorat.
Art. 2 Teza de abilitare relevd capacitxfile gi performantere
didactice qi de cercetare ale
candidatului.
1

Art' 3 Atestatul

de abilitare este acordat prin ordin al

la propunerea consiliului Nafional de

Universitare (CNATDCU).

ministrului educatiei gi cercetdrii gtiinfifice,
Atestare a Titluriior, Diplomelor gi Certificatelor

Art' 4 suslinerea in sesiune publicd a tezei de abilitare in
vederea oblinerii atestatului de
abilitare se realizeazd numai in cadrul unei Institufii
organizatoare a"-i*ott Universitare de
Doctorat (IosuD)/ Institulii organizatoare de Doctorat
(IoD), in domeniul solicitat de candidat.
Art' 5 Pentru a se inscrie in procesul de acordare a atestatului de
abilitare, candidaful trebuie sd
indeplineasci standardele minimale identice cu standardele
de acordarea a titlului de profesor
universitar, respectiv de CS I, stabilite de CNATDCu qi
aprobate prin ordin al ministrului
educafiei si cercetirii stiinfifice.

II'

Teza de abilitare, dosarul de abilitare si componenfa
comisiei de abilitare
(1)
Art. 5
Teza de abilitare prezintd:

a) tn mod succint si documentat

principaiele rezultate gtiinfifice originale obtinute de cdtre
candidat in cercetarea gtiinfific5, didactici, sportivX, creatia
artistici, dupd conferirea
titlului de doctor, in domeniul de doctorat vizai, cu indicarea evolufiei
carierei academice,
gtiinlifice gi profesionale, precum gi a directiilor principale de dezvoltare
a acesteia, in
contextul global al realizdrilor gtiinlifice semnifi"uti'u" gi de actualitate
din domeniul de
specialitate al autoruluitezei de abilitare;

b)

capacitatea individuald a candidatului de a coordona echipe
de cercetare, de a organiza qi
gestiona activitifi didactice, de explicare gi facilitare a invdtarii gi
cercetdrii.
(2) Candidaful poate opta pentru redactare
a tezei de abilitare tn limba romAnd, caz incare va fi
insolitd de un rezumat ?n limba englezi sau intr-o limbd de largd
circulatie internafion ard., cazin
care va fi insofitd de un rezumatirr limba romAnd.

Art. 7 (1) Dosarul candidaturui pentru acordarea atestaturui de

documentele urmdtoare:

a)

cererea-tip pentru sustinerea

abilitdrii, auizatd de cdtre Rectorlpreqedintele
2la ordin;

RomLne, redactatd conform anexei

b)

Academiei

fiEa de tndeplinire a standardelor minimale;

c) un portofoliu
domeniul

d.e

de luudri gtiin[ifice considerate releaante de cdtre candidat,
elaborate tn

doctornt pizat;

d) curriculum aitae gi lista de lucrdri, semnate de cdtre candidat;
e) o declaratie pe propria rdspund'ere a candidatutui priuind tndeplinirea

f)

standardelor minimale
stqbilite de CNATDCLI
aprobate
prin
ordin
al
ministrului
9i
educatiei si cercetd.rii gtiinlifice
gi originalitatea rucrdrilor qtiin[ifice din rista de lucrdri;
copia legalizatd a diplomei de doctor gi, dacd este cazul,
copia legalizatd a atestatului de
recunoagtere sau echianlare a acesteia;

9

documente personale de identificare,

in copie simpla: actul de identitate, douada schimbdrii
numelui tn cazul tn care numele inscris pe diplomd nu mqi
coincide cu cel din actul de

identitate;

D

teza de abilitare, tn

format tipdrit gi electronic.

i"

cazul in care documentele prevdzute la alin. (1) lit. f) nu
sunt redactate in limba romAnd
sau englez5, ele vor fi insofite de traducerealegalizatd
in limba romand.
(2)

Art' 8 (1) Comisia de specialitate, pentru evaluarea tezei de abilitare,

este alcdtuiti din trei
membri, specialiqti cu renume in domeniul de doctor atvizatde
candidat, care detin calitatea de
conducdtor de doctorat.

(2) Minimum doi dintre membrii comisiei de
specialitate trebuie sd nu fie cadre didactice
tifulare sau cercetdtori in cadrul institu{iei care organi zeazdprocesul
de oblinere a atestafului de
abilitare sau in cadrul instifuliei din care provine candidatuf dacd
acestea sunt
distincte.

(3) IOSUD/IoD transmite CNATDCU propunerile cu
privire

specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare.

la

componenla comisiei de

(4) CNADTCU,

prin intermediul comisiei de specialitate aferente domeniului de doctorat
vizat.
numegte comisia prevdzutd la alin (1).

III. Procedura

de abilitare si emiterea atestatului de abilitare

Art. 9IOSUDAOD, dupd primirea notificdrii cu privire la aprobarea componenlei
comisiei
specialitate pentru suslinerea tezei de abilitare de cdtre
CNATDCU, organizeazd

de
suslinerea

publicd a tezei de abilitare.

Art' 10 (1) IOSUD/IoD verificd

dacd dosarul candidatului pentru acordarea atestatului de
abilitare este complet, precum gi dacd sunt ?ndeplinite standardele
minimale identice cu cele
pentru acordarea titlului de profesor universitar, stabilite de CNATDCU
gi aprobate prin ordin
al ministrului educafiei si cercetdrii gtiinfifice.
(2)

IOSUD/IoD va publica pe site-ul oficial al institufiei

cel

pufin urmdtoarele documente:

a)

curriculum aitae gi lista de lucrdri;

b)

figa de aerificare priuind tndeplinirea standardelor minimale;

c) rezumatul tezei de abilitare;
d) componenta comisiei de specialitate pentru

sustinerea tezei de

pc.2 I
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Art. 11 (1)

tezei de abilitare analizeaz| dosarui
de
lucrdri gtiinfifice sau alte

de
documente
abilitare

gi poate solicita

Att' 12 (1) Teza de abilitare
caracter public.

(2)
into
de a
Art'

sionald si academicd a acesfuia.
se sustine, de reguld,

in limba romand, in cadrul unei sesiuni cu
un

comisia de specialitate pentru evaluare
a tezej de abilitare
e' care cuprinde propunea de acceptare
sau respingere a tezei
deciziei luate.

IosuD/IoD transmite dosarul candidatului,
impreund cu raportui
ahn. (2), cdtre
13

MEC$ - CNATDCu, pentru anarizdpi
decizie.

prevdz

ut ra

art. 12

fifice, prin direclia de specialitate, verificd
zul?n care lipsesc elemente din dosar,
MECS
u transmite documentele solicitate in termen

rneazd.

Art' 15 Comisia de specialitate a CNATDCU

analizeazd, dosarul de abilitare si
propune
Consiliului general al CNATDCu, dupd
caz, acord,area sau neacordarea atestatului
de abilitare,
pebaza unei rezolufii motivate.

Art'

consiliul general al CNATDCU, pe baza rezolufiei
comisiei de specialitate, analizeazd si
valideazd' dupd caz,
16

propunerea de acordare sau de neacordare
a atestafului de abilitare.
Art' 17 (1) Pe bazavaliddrii de citre CNATDCU
a rezolutiei favorabile de acordare
a atestatului
se emite' Pentru fiecare candidat, oraa'ur
ministrutui educafiei gi cercetdrii

Irhiirlt:ite

ordinul prevdzutla alin. (1) reprezintd atestatur
de abilitare.
(3) Ordinul previzut la alin. (1)
se transmite cdtre
(2)

IOSUDAOD unde a fost sustinutd teza
de
abilitare' cu obligafia ca aceastd instutie
de invdldmant superior sd il comunice
candidatului.
(a) in cazul in
cordare a atestatului de abilitare,
MEC$ transmit
instu{ie de ?nvdfimant
superior sd o

co

:ffi:Ht

IV. Dispozifii finale
Art' L8 (1) Dupd emiterea ordinului prevdzut la art.
17

attn. (1), MEC$, prin direcfia de
specialitate' arhiveazd' dosarul de abilitare,
cu exceptiatezeide abilitare, in format tipdrit,
care
se returneazd IOSUD/IOD.

Art' 19IosuD/IoD poate

Percepe o taxd de abilitare, fir scopul acoperirii cheituielilor
cu privire
tezelor de abilitare, Cuantumul acestei
taxe este stabilit de senatul

7a otganizarea gi susfinerea

universitdfii'

la

propunerea Consiliului de Administratie,
respectiv de cittre prezidiului

Academiei Rom6ne.

Art. 20 (1) IosuD/IOD elaboreazd regulamente
proprii privind abilitare
(2) Regulamentul poate confine
cerinte gi exigenle specifice IosuD,
la acceptarea conducitorilor de doctorat
in gcolile doctorale proprii.

legii.
itare gi

pe.3

/
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ANEXA 2

Institulia de inv6!5mAnt Superior /
Academia RomAnd

AVIZAT
RECTOR/ PRE$EDINTE

iNonpltNIRE sTANDARDE MINIMALE

!DA

!NU

CERERE.TIP
pentru susJinerea tezei de abilitare
Domnule Rector / PreSedinte al Academiei

Romdne,

Subsemnatul/Subsemnata fprenumele. numelel
tltular la
^'^,funclia de
avdnd

, solicit prin

susfinerea tezei de abilitare, in domeniul de studii universitare de doctorat

prezenta

Solicit ca procedura de abilitare in domeniul
, sd se desfbqoare in cadrul llnstitutia organizatoare
studii
Uni
rat (IOSUD) / Institutia Orsanizatoare de Doctorat (IOD)].
Declar pe propria rlspundere ci informa(iile prezentate in aceastl cerere qi
in dosarul de abilitare corespund realitlfii

de

[Data]
ISemndtura]
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