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4. SCOP ŞI OBIECTIVE
Scopul prezentei proceduri este de:
− a stabili principiile și regulile care stau la baza obţinerii atestatului de abilitare în cadrul
Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi - TUIASI - în calitate de instituţie
organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD), acreditată în acest sens;
− a da asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii;
− a asigura continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului;
− a sprijini auditul şi / sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control, iar pe
Rector, în luarea deciziilor.
5. DOMENIU DE APLICARE
Procedura se aplică în cadrul Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi, în vederea
obținerii atestatului de abilitare .
Prezenta procedură se aplică în activitatea Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat
(C.S.U.D.), a Şcolii Doctorale a universității, a Consiliilor de coordonare a programelor doctorale
(CCPD) de la nivelul celor 10 facultăţi şi a tuturor cadrelor didactice din cadrul Universităţii Tehnice
"Gheorghe Asachi" din Iaşi.
5.1. Date de intrare
▪ cerinţele legale (legi, hotărâri de guvern, ordine ale miniştrilor, decizii ale Rectorului
universităţii etc.) şi cerinţe reglementate (standarde, normative aplicabile);
▪ procesele care se desfăşoară în cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din
Iaşi referitoare la obținerea atestatului de abilitare;
▪ competenţa personalului implicat în desfăşurarea activităţilor;
▪ resurse financiare alocate;
▪ lista compartimentelor implicate:
• CSUD;
• Școala Doctorală;
• Consiliile de coordonare a programelor doctorale de la nivelul celor 10 facultăţi;
• Consiliul de Administraţie;
• Senatul universităţii.
5.2. Date de ieşire
▪ Activitate organizată şi desfăşurată.
6. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
• Ordin nr. 3121 din 27 ianuarie 2015 privind organizarea şi desfăşurarea procesului de
obţinere a atestatului de abilitare;
• Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României nr.18 din 10
ianuarie 2011;
• Codul studiilor universitare de doctorat – Hotărârea de Guvern nr. 681/2011.
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• Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5644/2012 privind unele
măsuri de organizare şi funcţionare a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi
Certificatelor Universitare (CNATDCU), cu modificările ulterioare;
• ORDIN Nr. 5381/2016 din 29 septembrie 2016 pentru modificarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi
Certificatelor Universitare, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării
ştiinţifice nr. 3.482/2016 (http://www.cnatdcu.ro/documente-de-infiintare/)
• Ordinul nr. 6129/2016 privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii
pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de
cercetare-dezvoltare, a calității de conducător de doctorat și a atestatului de abilitare;
• Anexa 1 - Standarde minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din
învățământul superior și a gradelor profesionale de cercetare – dezvoltare;
7. DISPOZIŢII GENERALE
7.1 Prezenta procedură se aplică persoanelor care solicită dobândirea calităţii de conducător de
doctorat la TUIASI în unul dintre domeniile de studii universitare de doctorat în vigoare. Candidaţii
trebuie să îndeplinească standardele minimale identice cu standardele de acordare a titlului de
profesor universitar stabilite de CNATDCU respectiv de CS I aprobate prin Ordin al Ministrului
Educaţiei Naționale (MEN). Aceştia pot fi cadre didactice la TUIASI sau la alte universități şi institute/
centre de cercetare acreditate.
8. TEZA DE ABILITARE, DOSARUL DE ABILITARE ŞI COMPONENŢA COMISIEI DE ABILITARE
8.1 (1) Teza de abilitare prezintă:
a) în mod documentat, principalele rezultate ştiinţifice originale obţinute de către candidat în
cercetarea ştiinţifică, didactică, 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) Teza de abilitare poate fi redactată în limba română, caz în care va fi însoţită de un rezumat în
limba engleză, sau într-o altă limbă de largă circulaţie internaţională, caz în care va fi însoţită de un
rezumat în limba română.
8.2 (1) Candidaţii vor întocmi un dosar pe care îl vor depune la CCPD al cărei domeniu corespunde
celui în care doresc să-şi desfăşoare activitatea de conducător de doctorat. Cadrele didactice din alte
universităţi care doresc să susţină public teza de abilitare la universitatea noastră vor depune
dosarul la secretariatul facultăţii în cadrul căreia se regăseşte domeniul pentru care doresc obţinerea
certificatului de abilitare.
(2) Dosarul candidatului pentru acordarea atestatului de abilitare va include următoarele documente
în variantă tipărită, faţă-verso:
a) cererea-tip pentru susţinerea abilitării (Formularul PO.CSUD.05 - F1);
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b) fişa de îndeplinire a standardelor minimale;
c) lista cu lucrările ştiinţifice considerate relevante de către candidat, elaborate în domeniul
de doctorat vizat;
d) curriculum vitae;
e) lista de lucrări, semnată de către candidat;
f) declaraţia pe propria răspundere a candidatului privind îndeplinirea standardelor
minimale stabilite de CNATDCU şi originalitatea lucrărilor ştiinţifice din lista de lucrări, în
format tipărit (Formularul PO.CSUD.05 - F2);
g) copia CONFORM CU ORIGINALUL a diplomei de doctor şi, dacă este cazul, copia
CONFORM CU ORIGINALUL a atestatului de recunoaştere sau echivalare a acesteia;
h) documente personale de identificare, în copie CONFORM CU ORIGINALUL după actul de
identitate sau dovada schimbării numelui în cazul în care numele înscris pe diplomă nu mai
coincide cu cel din actul de identitate;
i) teza de abilitare;
j) rezumatul tezei de abilitare.
(3) După depunerea dosarului de abilitare, directorul CCPD va numi o comisie de analiză a dosarului
formată din trei conducători de doctorat aprobată de Biroul Consiliului Facultății. Comisia verifică
dacă dosarul candidatului este complet, dacă teza de abilitare este elaborată în domeniul de
doctorat în care se solicită abilitarea, dacă sunt îndeplinite standardele minimale și va elabora un
raport, semnat de toți membrii comisiei, pe care îl înaintează directorului CCPD. Comisia de analiză a
dosarului poate solicita, în completarea acestuia şi alte acte relevante pentru obţinerea calităţii de
conducător de doctorat. Pe baza raportului întocmit de Comisia de analiză a dosarului de abilitare,
directorului CCPD, împreună cu Biroul Consiliului Facultăţii propune o comisie de specialitate pentru
evaluarea tezei de abilitare
(4) Comisia de abilitare 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.
Dintre aceştia, minimum 2 trebuie să nu fie și să nu fi fost cadre didactice titulare în cadrul
universităţii sau în cadrul instituţiei din care provine candidatul în ultimii 5 ani.
(5) După verificarea dosarului directorul CCPD înaintează dosarul şi propunerea de comisie
Consiliului Facultăţii. Dacă solicitarea candidatului a fost aprobată, directorul CCPD transmite către
CSUD dosarul candidatului, însoţit de o adresă de înaintare care va cuprinde propunerea de comisie,
precum şi un extras din procesul verbal de la ședința Consiliul facultăţii.
(6) În vederea publicării pe site-ul oficial al universităţii a dosarului de abilitare, candidatul va
depune în format electronic, următoarele documente:
a) curriculum vitae
b) lista de lucrări;
c) fişa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale;
d) lista cu lucrările reprezentative (portofoliu) împreună cu lucrările scanate;
e) rezumatul tezei de abilitare;
f) teza de abilitare.
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8.3 CSUD transmite la CNATDCU, spre aprobare, propunerea cu privire la componenţa comisiei de
abilitare în care se precizează de asemenea numele candidatului și domeniul pentru care dorește să
fie abilitat.
9. PROCEDURA DE ABILITARE ŞI EMITEREA ATESTATULUI DE ABILITARE
9.1 După primirea aprobării de către CNATDCU a componenţei comisiei de abilitare pentru
susţinerea tezei de abilitare, candidatul va transmite membrilor comisiei următoarele documente în
format electronic:
1. teza de abilitare;
2. fişa de îndeplinire a standardelor minimale;
3. curriculum vitae şi lista de lucrări;
9.2 Pentru susţinerea publică a tezei de abilitare, candidatul va depune la CSUD o cerere care să
menţioneze data, locul şi ora la care va avea loc susţinerea publică. Data se stabileşte de comun
acord cu membrii comisiei. Cererea va fi avizată de către directorul Şcolii doctorale și directorul
CCPD de la facultatea la care va avea loc susţinerea publică şi va fi înregistrată la Registratura TUIASI
cu minim 15 zile înainte de susţinerea publică (Formularul PO.CSUD.05 - F 3
9.3 Teza de abilitare se susţine, de regulă, în limba română sau într-o limbă de circulație
internațională, agreată de către toți membrii comisiei. În urma susţinerii publice, comisia de abilitare
care, prin consens şi-a stabilit un preşedinte, întocmeşte un raport de evaluare (Formularul
PO.CSUD.05 - F4), ce cuprinde propunerea de acceptare sau respingere a tezei de abilitare, precum
şi motivaţia deciziei luate pe baza votului majoritar.
9.4 CSUD transmite dosarul candidatului, împreună cu raportul la CNATDCU pentru analiză şi decizie.
9.5 După obținerea atestatului de abilitare, confirmat prin ordin al MEN, conducătorul de doctorat
își poate desfășura activitatea, la cerere (Formularul PO.CSUD.05 - F5) în cadrul unei singure
facultaţi din TUIASI. Cererea se avizează de către directorul Școlii doctorale prin intermediul CCPD,
Consiliul facultății, Consiliul de administrație și se supune aprobării Senatului.
9.6 Cheltuielile cu transportul şi cazarea membrilor comisiei de abilitare care nu sunt din localitate
vor fi suportate de către candidaţi. Pentru candidaţii cadre didactice ale universităţii, facultatea la
care aceştia îşi vor desfăşura activitatea de conducător de doctorat poate suporta aceste cheltuieli
dacă este de acord şi dispune de venituri proprii.
10. DISPOZIŢII FINALE
Prevederile prezentei procedură se aplică începând cu prima zi lucrătoare ulterioară aprobării în
Senatul universității.
11. ÎNREGISTRARI
1. Indicatorul aprobărilor si reviziilor
2. Lista de difuzare
3. Dosarele candidaților la obținerea atestatului de abilitare
12. ANEXE ŞI FORMULARE
Formularul PO.CSUD.05 - F1 Cerere tip pentru susţinere abilitare
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Formularul PO.CSUD.05 - F2 Declarația pe proprie răspundere
Formularul PO.CSUD.05 - F3 Cerere privind susţinerea publică a tezei de abilitare
Formularul PO.CSUD.05 - F4 Raportul de evaluare al comisiei la susţinerea publică a tezei de
abilitare
Formularul PO.CSUD.05 - F5 Cerere desfășurare activitate conducător de doctorat
13. RESPONSABILITĂŢI
12.1 Responsabilul de proces – CSUD
− elaborează/ revizuieşte/ retrage prezenta procedură
− gestionează activităţile procedurate
12.2 Senatul TUIASI
− aprobă procedura
12.3 Rectorul TUIASI
−
impune aplicarea procedurii
−
asigură resurse pentru aplicarea procedurii
12.4 Consiliul de Administraţie
− avizează procedura
12.5 Școala Doctorală
− aplică procedura
12.6 CEAC
− avizează procedura
12.7 DEAC
−
verifica procedura
−
asigura difuzarea procedurii
−
arhivează procedura
12.8 Cadrele didactice
−
aplică şi respectă prezenta procedură
14. CUPRINS
Numărul
componentei în
cadrul
procedurii
operaţionale
1
2
3
4
5
6
7

Denumirea componentei din cadrul procedurii operaţionale

Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei/
reviziei
Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor
Lista de difuzare
Scop şi obiective
Domeniul de aplicare
Documente de referinţă
Dispoziţii generale
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Teza de abilitare, dosarul de abilitare şi componenţa comisiei de
abilitare
Procedura de abilitare şi emiterea atestatului de abilitare
Dispoziţii finale
Înregistrări
Anexe şi formulare
Responsabilităţi
CUPRINS
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