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Art.21 are conținutul 
modificat 

Art. 21.  CSUD Universitatea din Pitești/ Școala Doctorală în domeniul 
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. Pentru anul universitar 2015 – 2016 taxa de abilitare 
pentru candidații care nu sunt cadre didactice ale universității din Pitești 
este de 6 000 lei.  Taxa va acoperi cheltuielile aferente activități comisiei 
și a altor cheltuieli indirecte. 
(1) Din taxa de abilitare se pot efectua următoarele cheltuieli eligibile: 
 a) plata parţială sau integrală a membrilor comisiei de 
abilitare. Suma cuvenită pentru un membru este egală cu cel mult plata a 
24 ore echivalente la o indemnizaţie pe oră de cel mult 2 ori mai mare 
decât cea din postul cel mai bine plătit din Ştatul de funcţii al Şcolii 
doctorale în domeniul Știința Sportului și Educației Fizice; 
 b) plata parţială a taxei de şcolarizare a unuia sau mai
multor studenţi doctoranzi cu taxă ai Şcolii doctorale în domeniul Știința 
Sportului și Educației Fizice. Studenţii doctoranzi care beneficiază de 
această plată precum şi suma alocată fiecăruia sunt hotărâţi de Consiliul 
Şcolii doctorale; 
 c) plata integrală sau parţială a taxelor de participare şi a 
cheltuielilor de deplasare la diverse conferinţe, congrese, mese rotunde 
etc. de specialitate, din ţară sau străinătate, pentru conducătorii de 
doctorat şi studenţii doctoranzi din cadrul Şcolii doctorale. Cuantumul 
acestor plăţi este stabilit de Consiliul Şcolii doctorale în domeniul Știința 
Sportului și Educației Fizice; 

 
 

    

 



3 
 

 
REGULAMENT PRIVIND  

OBŢINEREA ATESTATULUI DE ABILITARE 
ŞI AFILIEREA LA ŞCOALA DOCTORAL Ă 
ȘTIIN ȚA SPORTULUI ȘI EDUCAȚIEI FIZICE 

CSUD UNIVERSITATEA DIN PITE ŞTI 
 

 
 
 
Partea I: ASPECTE GENERALE 
Art. 1. (1) Prezentul regulament stabileşte cadrul general privind organizarea şi 

desfăşurarea procesului de obținere a atestatului de abilitare în Școala Doctorală din Facultatea 
de Educație Fizică și Sport pentru anul universitar 2015/2016. 
 (2) Prezentul regulament se întemeiază pe următoarele acte normative: 
             - Legea nr. 1/ 2011, legea educaţiei naţionale, cu completările şi modificările ulterioare 
(art. 166, 216, 300); 
  - Hotărârea Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de 
doctorat; 
             - Ordinul Ministrului Educației Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 5644/2012, 
privind unele măsuri de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, 
Diplomelor şi Certificatelor Universitare; 
              - Ordinul Ministrului Educației Cercetării, Tineretului și Sportului  Nr. 6560/ 2012 
privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor 
didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare - dezvoltare, cu 
modificările ulterioare; 
   -  Ordinul Ministrului Educației Cercetării, Tineretului și Sportului  Nr. 4204 / 2013 
pentru modificarea anexelor nr. 3, 5, 9, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34 și 35 la Ordinul 
Ministrului Educației Cercetării, Tineretului și Sportului Nr. 6560/ 2012 privind aprobarea 
standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din 
învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare - dezvoltare; 
              - Hotărârea Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice; 
               - Ordinul Ministrului Educației și Cercetării Științifice  nr. 3121/27.01.2015 privind 
organizarea şi desfăşurarea procesului de obținere a atestatului de abilitare. 

Art. 2. Abilitarea reprezintă certificarea calităţii unei persoane de a conduce lucrări de 
doctorat în domeniul Știința Sportului și Educației Fizice. 

Art. 3. Teza de abilitare relevă capacităţile şi performanţele didactice şi de cercetare ale 
candidatului. 

Art. 4. Atestatul de abilitare este acordat prin Ordin al Ministrului Educaţiei şi Cercetării 
Știinţifice, la propunerea Comisiei de specialitate a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, 
Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU).   
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Art. 5. Susţinerea în sesiune publică a tezei de abilitare în vederea obţinerii atestatului de 
abilitare se realizează în cadrul CSUD Universitatea din Pitești, Școala Doctorală în domeniul 
Științei Sportului și Educației Fizice.   

Art. 6. 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 Știinţifice nr. 4204/2013 – Anexa 10 (ANEXA 1). 
 

Partea a II a: TEZA DE ABILITARE, DOSARUL DE ABILITARE ŞI 
COMPONENŢA COMISIEI DE ABILITARE  

Art. 7.  (1) Teza de abilitare prezintă:   
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, 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 în domeniul Știința Sportului și Educației Fizice. În acest scop se 
vor cita publicațiile, preciza linkurile pe care se pot accesa documentele; 

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. 8. (1) Dosarul candidatului pentru acordarea atestatului de abilitare va include 
minimum documentele următoare:   

a) cererea-tip pentru susţinerea abilitării, avizată de către rector, redactată conform anexei 
2 la ordin;   

b) fişa de îndeplinire a standardelor minimale;   
c) un portofoliu de minim 10 lucrări ştiinţifice considerate relevante de către candidat, 

elaborate în domeniul de doctorat vizat;   
d) curriculum vitae şi lista de lucrări, semnate de către candidat, în format tipărit și 

electronic;   
e) o declaraţie pe propria răspundere a candidatului privind îndeplinirea standardelor 

minimale stabilite de Comisia de specialitate a CNATDCU şi aprobate prin OM nr. 6560/2012 şi 
originalitatea lucrărilor ştiinţifice din lista de lucrări, în format tipărit și electronic;   

f) copia legalizată a diplomei de doctor şi, dacă este cazul, copia legalizată a atestatului 
de recunoaştere sau echivalare a acesteia;   

g) copii legalizate ale diplomelor de licență și master; 
h) 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;   

i) teza de abilitare, redactată în limba română, în format tipărit şi electronic;   
j) rezumatul tezei de abilitare, în limba engleză, în format tipărit și 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.   
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Art. 9. (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 Universității din Pitești sau în cadrul instituţiei din care provine 
candidatul, dacă acestea sunt distincte.   

(3) CSUD Universitatea din Pitești/ Școala Doctorală în domeniu transmite CNATDCU 
propunerile cu privire la componenţa comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare.   

(4) CNADTCU, prin intermediul Comisia de psihologie și științe comportamentale  
aferente domeniului Știința Sportului și Educației Fizice,  numeşte comisia prevăzută la alin (1).   
 

Partea a III a: PROCEDURA DE ABILITARE ŞI EMITEREA ATESTATULUI 
DE ABILITARE    

Art. 10.  CSUD Universitatea din Pitești/ Școala Doctorală în domeniu, 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. 11.  (1) CSUD Universitatea din Pitești/ Școala Doctorală în domeniu 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 ministrului educaţiei şi cercetării 
ştiinţifice.   

(2) CSUD Universitatea din Pitești/ Școala Doctorală în domeniu 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. 12.  Comisia de specialitate pentru susţinerea tezei de abilitare analizează, înaintea 

susţinerii publice,  dosarul de abilitare depus de candidat şi poate solicita lucrări ştiinţifice sau 
alte documente relevante pentru activitatea ştiinţifică, profesională şi academică a acestuia, în 
domeniul Știința Sportului și Educației Fizice. 

Art. 13.  (1) Teza de abilitare se susţine, de regulă, în limba română, în cadrul unei 
ședințe  publice;  

(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. 14. CSUD Universitatea din Pitești/ Școala Doctorală în domeniu transmite dosarul 
candidatului, împreună cu raportul prevăzut la art. 13 alin. (2), către Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării Ştiinţifice - CNATDCU, comisia de specialitate, pentru analiză şi decizie.   

Art. 15. Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, prin direcţia de specialitate, verifică 
conformitatea dosarului, potrivit art. 8 şi 14 ale prezentei metodologi. În cazul în care lipsesc 
elemente din dosar, Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice solicită completarea acestuia. 
Dacă CSUD Universitatea din Pitești/ Școala Doctorală în domeniu nu transmite documentele 
solicitate în termen de 5 zile lucrătoare, dosarul candidatului se returnează.   
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Art. 16.  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. 17.  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. 18.  (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 CSUD Universitatea din Pitești/ Școala 

Doctorală în domeniul unde a fost susţinută teza de abilitare, cu obligaţia ca această instituţie de 
învăţământ superior să îl comunice candidatului;  

(4) În cazul în care CNATDCU validează rezoluţia de neacordare a atestatului de 
abilitare, Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice transmite această rezoluţie CSUD 
Universitatea din Pitești/ Școala Doctorală în domeniu, cu obligaţia ca instituţia de învăţământ 
superior să o comunice candidatului şi returnează dosarul de abilitare.   
 

Partea  a IV a: DISPOZIŢII FINALE   
 

Art. 19.  După emiterea ordinului prevăzut la art. 18 alin. (1), Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării Ştiinţifice, prin direcţia de specialitate, arhivează dosarul de abilitare, cu excepţia tezei 
de abilitare, în format tipărit, care se returnează CSUD Universitatea din Pitești/ Școala 
Doctorală în domeniu.   

Art. 20.  (1) CSUD Universitatea din Pitești/ Școala Doctorală în domeniu elaborează 
regulamente proprii privind abilitarea, în condiţiile legii.   

(2) Regulamentul poate conţine cerinţe şi exigenţe specifice CSUD Universitatea din 
Pitești/ Școala Doctorală în domeniu cu privire la abilitare şi la acceptarea conducătorilor de 
doctorat în şcoala doctorală. 

Art. 21.  CSUD Universitatea din Pitești/ Școala Doctorală în domeniul 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. Pentru anul universitar 2015 – 2016 taxa de abilitare pentru 
candidații care nu sunt cadre didactice ale universității din Pitești este de 6 000 lei.  Taxa va 
acoperi cheltuielile aferente activități comisiei și a altor cheltuieli indirecte. 
 (1) Din taxa de abilitare se pot efectua următoarele cheltuieli eligibile: 
 a) plata parţială sau integrală a membrilor comisiei de abilitare. Suma cuvenită pentru un 
membru este egală cu cel mult plata a 24 ore echivalente la o indemnizaţie pe oră de cel mult 2 
ori mai mare decât cea din postul cel mai bine plătit din Ştatul de funcţii al Şcolii doctorale în 
domeniul Știința Sportului și Educației Fizice; 
 b) plata parţială a taxei de şcolarizare a unuia sau mai multor studenţi doctoranzi cu taxă 
ai Şcolii doctorale în domeniul Știința Sportului și Educației Fizice. Studenţii doctoranzi care 
beneficiază de această plată precum şi suma alocată fiecăruia sunt hotărâţi de Consiliul Şcolii 
doctorale; 
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 c) plata integrală sau parţială a taxelor de participare şi a cheltuielilor de deplasare la 
diverse conferinţe, congrese, mese rotunde etc. de specialitate, din ţară sau străinătate, pentru 
conducătorii de doctorat şi studenţii doctoranzi din cadrul Şcolii doctorale. Cuantumul acestor 
plăţi este stabilit de Consiliul Şcolii doctorale în domeniul Știința Sportului și Educației Fizice; 

Art. 22. Pentru cadrele didactice titulare care candidează pentru obținerea atestatului de 
abilitare în cadrul Școli Doctorale în domeniul Știința Sportului și Educației Fizice, taxa de 
abilitare (cuantumul stabilit de Universitatea din Pitești) va fi achitată din fondurile Scolii 
Doctorale. 

 
 
  
 

Director Școlaă doctorală, 
Decan, prof. univ. dr. Liliana MIH ĂILESCU 
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ANEXA 1 (Anexa 10, Ordin nr. 4204/2013) 
COMISIA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIIN ŢE COMPORTAMENTALE  

 

 STANDARDE PENTRU EDUCAŢIE FIZIC Ă ŞI SPORT 

Definiţii, condiţii şi proceduri 

• Se iau în considerare numai lucrările publicate în domeniul Educaţiei fizice şi sportului 
sau în domenii de graniţă cu acestea. 

• Cărţile, volumele, dicţionarele sau volumele conferinţelor luate în considerare sunt cele 
publicate la edituri cu prestigiu internaţional (categoria A1), la edituri cu prestigiu recunoscut 
(categoria A2), la alte edituri din străinătate cu peer review internaţional sau edituri din România 
acreditate de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (categoria B), Editura Academiei şi alte 
edituri recunoscute de comunitatea academică. 

• Se consideră ca limbi de circulaţie internaţională: engleza, franceza, germana, italiana şi 
spaniola. 

• Pentru publicaţii se aplică coeficientul de multiplicare m care are următoarele valori: 
- 2, dacă publicaţia a apărut la o editură cu prestigiu internaţional (A1); 
- 1,5, dacă publicaţia a apărut la o editură din categoria A2 sau la altă editură cu prestigiu 

recunoscut; 
- 1, dacă publicaţia a apărut la o editură din străinătate cu peer review internaţional sau la o 

editură din România acreditată CNCS (categoria B), la Editura Academiei şi alte edituri 
recunoscute de comunitatea academică din domeniu sau în reviste cu peer review şi 
comitet editorial internaţional; 

- 0,50, dacă publicaţia a apărut la o editură sau revistă profesională recunoscută de 
comunitatea academică din România. 

• Pentru Educaţie fizică şi sport bazele de date internaţionale recunoscute sunt următoarele: 
ISI Web of Knowledge, SCOPUS, EBSCO, SpringerLink, Science Direct, ProQuest, ERIH, 
ERIC, ULRICH, Sport Discus, Elsevier, Index Copernicus, DOAJ, PubMed, MedLine, j-Gate, 
ECSS data Base, SCIPIO, CrossRef. 

• n indică numărul de autori ai unei publicaţii la care candidatul este autor sau coautor. 
• Reprezintă produse ORDA/OSIM softuri specializate pentru educaţie fizică şi sport, teste, 

metodologii etc. Se iau în considerare cu descrierea completă conform ORDA/OSIM, asumată 
prin semnătură de rectorul universităţii. 

• Standardele sunt grupate pe 3 domenii de activitate: Activitatea de cercetare ştiinţifică, 
Activitatea de formare profesională a studenţilor şi tinerilor cercetători, Servicii 
instituţionale; fiecare domeniu are criterii, indicatori şi punctaje specifice. 

A. Criterii şi indicatori de performanţă în cercetarea ştiinţifică 

Ind. Denumirea indicatorului Puncte Observaţii 

Criteriul C1* 

I1 Articole in extenso publicate în reviste cotate ISI cu factor de impact 
(Fi>0) 

[2+(10 x Fi)] 
x2/n 

Pe articol 

I2 Articole in extenso publicate în reviste cotate ISI fără factor de impact; 
articole in extenso publicate in volumele "proceedinds" cu peer review ale 
conferinţelor indexate ISI Thomson 

5/n Pe articol 
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I3 Articole publicate în reviste indexate BDI sau în volumele "proceedings" ale 
conferinţelor internaţionale indexate BDI, minimum 3 baze de date 
internaţionale 

4/n Pe articol 

 

I4 Articole publicate în lucrări de referinţă - enciclopedii, dicţionare, 
terminologii, metodologii în străinătate, la edituri de prestigiu sau 
recunoscute (A1 şi A2) 

5/n Pe articol 

 
I5 Citări ale publicaţiilor candidatului în reviste şi proceedings cotate ISI 2/n Pe citare 

 
Criteriul C2 

 
I6 Articole publicate în reviste străine sau româneşti cu peer review şi comitet 

editorial internaţional 
2,5/n Pe articol 

 
I7 Articole publicate în lucrări de referinţă - enciclopedii, dicţionare, 

terminologii, metodologii la edituri de categoria B 
3/n Pe articol 

 
I8 Articole publicate în reviste indexate BDI sau în volumele "proceedings" ale 

conferinţelor internaţionale indexate BDI 
2/n Pe articol 

 
I9 Articole publicate în reviste româneşti recunoscute de comunitatea 

academică (comisia de specialitate CNADTCU recomandă lista revistelor) 
1,5/n Pe articol 

 
I10 Citări ale publicaţiilor candidatului în revistele menţionate la indicatorii I6, 

I8 şi în lucrările apărute la edituri de categoria B 
0,5/n Pe citare 

 
I11 Citări ale publicaţiilor candidatului în reviste şi proceedings BDI sau în 

volume apărute la edituri de categoria A1 şi A2 
1/n Pe citare 

 
Criteriul C3 

 
I12 Cărţi - tratate, monografii, lucrări de specialitate cu autor unic 10 x m Pe carte 

 
I13 Cărţi publicate în calitate de coautor 7 x m/n Pe carte 

 
I14 Capitole în volume cole1ctive 3 x m/n Pe capitol 

 
I15 Volume coordonate 5 x m/n Pe volum 

 
I16 Coordonare colecţie de carte 5 x m/n Pe colecţie 

 
Criteriul C4 

 
I17 Lucrări in extenso publicate în volumele unor conferinţe internaţionale 

(neindexate ISI sau BDI) 
2/n Pe lucrare 

 
I18 Lucrări in extenso publicate în volumele unor conferinţe naţionale 1,5/n Pe lucrare 

 
I19 Membru în comitetul ştiinţific al unor conferinţe internaţionale organizate în 

străinătate 
6 Pe conferinţă 

 
I20 Membru în comitetul ştiinţific al unor conferinţe internaţionale organizate în 

România 
5 Pe conferinţă 

 
I21 Membru în comitetul ştiinţific al unor conferinţe naţionale 4 Pe conferinţă 

 
I22 Keynote speaker la conferinţe internaţionale organizate în străinătate 6 Pe conferinţă 

 
I23 Keynote speaker la conferinţe internaţionale organizate în România 5 Pe conferinţă 

 
I24 Keynote speaker la conferinţe naţionale 4 Pe conferinţă 

 

I25 Moderator, coordonator workshop la conferinţe internaţionale organizate în 
străinătate 

5 Pe conferinţă/ 
workshop 

 

I26 Moderator, coordonator workshop la conferinţe internaţionale organizate în 
România 

3 Pe conferinţă/ 
workshop 

 

I27 Moderator, coordonator workshop la conferinţe naţionale 2 Pe conferinţă/ 
workshop 

 
I28 Referent ştiinţific, evaluarea şi selecţia lucrărilor pentru conferinţe 

internaţionale şi reviste indexate ISI sau BDI 
4 Pe lucrare 

 
I29 Referent ştiinţific, evaluarea şi selecţia lucrărilor pentru conferinţe naţionale 

şi reviste de specialitate cu peer review 
2 Pe lucrare 

 
I30 Studii şi rapoarte de fundamentare şi evaluare a unor politici publice: 

internaţional/naţional 
5/3 Pe studiu/raport 

 
Criteriul C5 

 
I31 Director/Coordonator de proiecte de cercetare/cercetare-dezvoltare cu 

finanţare externă 
10/8 Pe proiect 
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I32 Director/Coordonator de proiecte de cercetare/cercetare-dezvoltare/ 
programe guvernamentale/proiect pentru realizare produs ORDA şi/sau 
OSIM, finanţate de o entitate din ţară 

8/6 Pe proiect 

 
I33 Membru în echipa proiectului de cercetare/cercetare-dezvoltare cu finanţare 

externă 
7 Pe proiect 

 

I34 Membru în echipa proiectului de cercetare/cercetare-dezvoltare/programe 
guvernamentale/proiect pentru realizare produs ORDA şi/sau OSIM, finanţat 
de o entitate din ţară 

5 Pe proiect 

 

I35 Coordonarea unui centru sau laborator de cercetare, recunoscut de senatul 
universităţii sau consiliul ştiinţific al institutului de cercetare: I35.1 - 
coordonator/I35.2 - membru echipă 

6/2 Pe centru 
(laborator) 

 

I36 Membru în organismele de conducere ale revistelor de specialitate indexate 
ISI sau BDI: I36.1 - director/redactor-şef/I36.2 - membru în comitetul 
ştiinţific/I36.3 - membru în colegiul/comitetul editorial 

7/5/3 Pe revistă 

 

I37 Membru în organismele de conducere ale revistelor de specialitate cu peer 
review şi comitet editorial internaţional: I37.1 - director/redactor- şef/I37.2 - 
membru în comitetul ştiinţific/I37.3 - membru în colegiul/ comitetul 
editorial 

5/3/1 Pe revistă 

 

I38 Membru în organismele de conducere ale revistelor de specialitate 
recunoscute de comunitatea academică: I38.1 - director/redactor- şef/I38.2 - 
membru în comitetul ştiinţific 

3/2 Pe revistă 

 
I39 Membru al unor asociaţii, societăţi profesional-ştiinţifice internaţionale: 

I39.1 - organisme de conducere/I39.2 - membru 
7/4 Pe asociaţie/ 

societate 

 
I40 Membru al unor asociaţii, societăţi profesional-ştiinţifice naţionale: I40.1 - 

organisme de conducere/I40.2 - membru 
4/2 Pe asociaţie/ 

societate 

 
I41 Premii acordate de Preşedinţia României/CIO 10 Pe premiu 

 
I42 I42.1 Premii acordate de instituţii centrale CNCS, MEN, ANST etc./I42.2 

Premii acordate la manifestări ştiinţifice 
4/2 Pe premiu/ Pe 

lucrare 

 

I43 Performanţe obţinute de sportivii pregătiţi, la nivel internaţional (locurile 1-8 
la JO/Universiadă/CM/CMU/CE: I43.1 - locurile 1-3 la JO/CM/CE/I43.2 - 
locurile 4-8 la JO/CM/CE/I43.3 - locurile 1-8 la Universiadă/CMU 

10/8/6 Pe loc 

 
I44 Performanţe obţinute de sportivii pregătiţi, la nivel naţional (titlul de 

campion naţional) 
5 Pe titlu ultimii 5 

ani 

B. Criterii şi indicatori de performanţă privind formarea profesională şi ştiinţifică a 
studenţilor/cercetătorilor 

 
Criteriul C6 

 

I45 Publicaţii de cursuri, manuale universitare noi sau actualizate (minimum 25% 
elemente noi): I45.1 - pentru programele de licenţă/I45.2 - pentru programele 
de master/I45.3 - pentru programele doctorale 

5/7/10 Pe curs 

 
I46 Elaborarea de materiale curriculare în sprijinul învăţării studenţilor (caiete de 

lucrări practice, tehnici de învăţare, seturi de teste, softuri specializate etc.) 
4 Pe lucrare/ test/soft 

 

I47 Iniţierea şi coordonarea unor programe universitare: I47.1 - iniţierea şi 
promovarea unei noi discipline de învăţământ (în cazul unei discipline 
opţionale, aceasta va funcţiona cel puţin 2 ani universitari consecutivi)/ I47.2 - 
iniţierea şi coordonarea unui program de masterat/I47.3 - iniţierea şi 
coordonarea unui program de doctorat/ I47.4 - iniţierea şi coordonarea unui 
program de pregătire post- universitară/de pregătire profesională a adulţilor 

3/5/7/4 Pe disciplină/ 
program 

 
Criteriul C7 

 

I48 Creaţii pe linie didactică/sport de performanţă/recuperare motrică şi 
funcţională (metodica predării/programe de pregătire recunoscute în 
comunitatea de specialişti/federaţii pe ramuri de sport; programe de 
recuperare/reeducare motrică/elemente noi de conţinut tehnic specific/linii 
metodice/metodologii/strategii de pregătire pe ramuri de sport/probă 
sportivă/pentru aria curriculară educaţie fizică şi sport; metodologii de 
instruire pentru diferite categorii de populaţie/grupe de vârstă/grupe 
profesionale) 

7 Pe element de 
noutate/program/ 
linie metodică/ 
metodologie/ 

strategie, 
confirmată de 

beneficiar 

 
I49 Coordonarea în calitate de conducător de doctorat a activităţilor doctoranzilor: 

I49.1 - activitatea de coordonare ştiinţifică/I49.2 - finalizarea tezei de doctorat 
4/2 Pe fiecare an/ Pe 

lucrare finalizată 

 
I50 Membru în comisia de îndrumare a doctorandului 1 Pe doctorand, 

ultimii 3 ani 

 

I51 Membru în comisia de evaluare a rapoartelor/tezelor de doctorat: I51.1 - 
membru în comisia de evaluare a rapoartelor de progres/I51.2 - membru în 
comisia de susţinere publică a tezei de doctorat 

1/4 Pe raport/ teză 
evaluată în ultimii 

3 ani 
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I52 I52.1 - visiting professor/asociat la universităţi străine de prestigiu/I52.2 - 
profesor invitat/lector al federaţiilor internaţionale/ramură de sport/ Academiei 
olimpice (a CIO)/asociaţiilor profesionale internaţionale 

8/6 Cel puţin o lună/ 
Pe activitate 

 
I53 Profesor invitat/lector al federaţiilor naţionale/ramură de sport/Academiei 

Olimpice Române (a COSR)/asociaţiilor profesionale naţionale 
4 Pe activitate 

C. Criterii şi indicatori de performanţă privind serviciile instituţionale 

     
 

Criteriul C8 

 

I54 Contribuţii la elaborarea şi implementarea politicilor şi proiectelor de 
dezvoltare ale facultăţii, universităţii, institutelor de cercetare - în afara 
atribuţiilor aferente funcţiilor de conducere (activităţi în comisii specializate, 
rapoarte instituţionale, activităţi administrativ-academice, proiecte de 
dezvoltare etc.) 

1-5 Pe an universitar, 
ultimii 3 ani, pe 

activitate 

 

I55 Contribuţii la promovarea imaginii şi a expertizei profesionale a instituţiei în 
mass-media şi în alte instituţii şi organizaţii (organizarea de manifestări 
ştiinţifice, târguri educaţionale, expoziţii, participarea la dezbateri în mass- 
media etc.) 

1-5 Pe 
activitate/material/ 
an universitar, în 

ultimii 3 ani 

 
I56 Iniţierea şi dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu diferite asociaţii 

profesionale de profil, cu instituţii publice, ONG-uri etc. 
3 Pe activitate/ 

parteneriat 

 

I57 Furnizarea de servicii pentru beneficiarii externi: I57.1 - programe de 
formare/reconversie profesională, consultanţă ştiinţifică cu rapoarte scrise, 
studii şi rapoarte de fundamentare şi evaluare a unor politici publice etc./I57.2 
- coordonarea programelor comunitare ERASMUS, COMENIUS, 
GRUNDWIG 

5/5 Pe curs/ activitate 
de consultanţă/ 

program 

 

I58 Membru în organismele de conducere ale instituţiilor de învăţământ superior 
sau de cercetare/cluburi sportive: I58.1 - director de departament, şcoală 
doctorală/I58.2 - membru în consiliul facultăţii sau al consiliului ştiinţific al 
institutului de cercetare/I58.3 - decan, prodecan, director centru cercetări, 
director adjunct institut de cercetări/director club sportiv/I58.4 - rector, 
preşedinte senat, prorector/I58.5 - membru în senat 

3/2/5/7/4 La data înscrierii la 
concurs 

 

I59 Membru al unor consilii/comisii de nivel naţional (CNADTCU, ARACIS, 
CNCS, ARACIP, ANCS, UEFISCDI, ANC): I59.1 - membru în organismele 
de conducere/I59.2 - membru 

5/4 - 

 
I60 Expert evaluator ARACIS, CNCS, ARACIP/expert ANC 3 - 

 

I61 Membru al unor consilii/comisii profesional-ştiinţifice internaţionale/ 
naţionale: I61.1 - membru în organismele de conducere internaţionale/I61.2 - 
membru/I61.3 - membru în organismele de conducere naţionale/I61.4 - 
membru 

8/7/5/3 - 

 
I62 Membru în grupul de experţi ai unor organisme internaţionale (Consiliul 

Europei, OECD, UNESCO, UNICEF etc.) 
6 - 

 
I63 Antrenor emerit/Profesor emerit/Arbitru internaţional/Comisar/Observator/ pe 

ramură de sport 
6 La data înscrierii la 

concurs 

        
 

Standarde minimale 

  
Criteriu Suma indicatorilor Standard profesor 

Standard 
conferenţiar 

Standard CS I Standard CS II 

 

Domeniul A 

C1 * I1+. ..+I5 ≥ 12 p ≥ 7 p ≥ 12 p ≥ 7 p 

 
C2 * I6+. ..+I11 ≥10 p ≥ 7 p ≥ 10 p ≥ 7 p 

 
C3 I12+. ..+I16 ≥40 p ≥ 20 p ≥ 40 p ≥ 20 p 

 
C4 I17+. ..+I30 ≥ 13 p ≥ 9 p ≥ 13 p ≥ 9 p 

 
C5 I31+. ..+I44 ≥ 16p ≥ 8 p ≥ 16 p ≥ 8 p 

 
TOTAL A I1+. ..+I44 ≥ 91 p ≥ 51 p ≥ 91 p ≥ 51 p 

 
Domeniul B 

C6 I45+. ..+I47 ≥ 20 p ≥ 14 p 0 p 0 p 

 
C7 I48+. ..+I53 ≥ 15 p ≥ 10 p 0 p 0 p 

 
TOTAL B I45+. ..+I53 ≥ 35 p ≥ 24 p 0 p 0 p 

 Domeniul C 
C8 I54+. ..+I63 ≥ 20 p ≥ 18 p ≥ 20 p ≥ 18 p 

 
TOTAL C I54+. ..+I63 ≥ 20 p ≥ 18 p ≥ 20 p ≥ 18 p 

 
TOTAL GENERAL:  I1+. ..+I63 ≥146 p ≥ 93 p ≥111 p ≥ 69 p 

*  La domeniul Educaţie fizică şi sport, pentru o perioadă de 2 ani de la data intrării în vigoare a standardelor 
minimale, criteriile C1 şi C2 se cumulează. 
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ANEXA 2 
UNIVERSITATEA DIN PITE ȘTI 
ȘCOALA DOCTORAL Ă ÎN DOMENIUL „ ȘTIIN ȚA SPORTULUI ȘI  
EDUCAȚIEI FIZICE” 

 
 

                                                                                                    Avizat 
                                                                                                    Rector  

 
 
 
 

ÎNDEPLINIRE STANDARDE MINIMALE  
                                                                                     □ DA             □ NU    

 
 
 
 

CERERE-TIP  
pentru susţinerea tezei de abilitare 

 
Domnule Rectort 

. . . . . . . . .  
 
   
 
 

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 

CSUD Universitatea din Pitești/ Școala Doctorală în domeniul Știința Sportului și Educației 

Fizice.  

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

abilitare corespund realităţii.    

 
 
 
 
 
 
            [Data]                                                                                                     [Semnătura]   

 
 

 


