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CADRUL LEGAL

1. Prezenta metodologie a fost elaborată în acord cu prevederile următoarelor acte normative:
• Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare
• HG 681/2011 - Codul studiilor universitare de doctorat
• Legea 288/2004 actualizată
• Carta Universității aflată în vigoare la data aprobării prezentului regulament
• Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 5644/2012, privind unele

măsuri de organizare și funcționare a CNATDCU, cu modificările ulterioare
• Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 6560/2012, privind

aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din
învățământul superior și a gradelor profesionale de cercetare - dezvoltare, cu modificările ulterioare

• HG nr. 26/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice
• Ordinul Ministrului Educației și Cercetării Științifice nr. 3121/2015 privind aprobarea

metodologiei privind organizarea și desfășurarea procesului de obținere a atestatului de abilitare
• Precizările Ministerului Educației și Cercetării Științifice nr. 29466/13.02.2015

2. Metodologia se corelează și se completează cu Codul de etică al Universității din Pitești și cu Codul de
asigurare a calității în Universitatea din Pitești.
3. Decretul nr.195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României
4. Hotărârea nr.7/2020 a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență (CNSSU);
5. Adresa Ministrului educației și Cercetării nr. 8880/07.04.2020;
6. Ordinul Ministrului educației și Cercetării nr. 4020/07.04.2020;
7. Ordinul Ministrului educației și Cercetării nr. 4205/06.05.2020;
8. Ordinul Ministrului educației și Cercetării nr. 4206/06.05.2020:

Art. 1. Metodologia prezentată aici este valabilă pentru orice stare de urgentă, prezentă sau viitoare, de pe
teritoriului României. De asemenea, metodologia este valabilă și în alte situații restrictive impuse/solicitate
de guvernul României sau de către autoritățile locale.
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I. DISPOZIŢII GENERALE

- Abilitarea reprezintă certificarea calității unei persoane de a conduce lucrări de doctorat.

- Teza de abilitare relevă capacitățile şi performanțele didactice şi de cercetare ale candidatului.

- Atestatul de abilitare este acordat prin ordin al Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării, la
propunerea Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare.

- Susținerea în sesiune publică a tezei de abilitare în vederea obținerii atestatului de abilitare se
realizează numai în cadrul Universității din Pitești, în calitate de instituție organizatoare de studii
universitare de doctorat (IOSUD) în domeniul solicitat de candidat.

- Pentru a se putea înscrie în procesul de acordare a atestatului de abilitare, candidatul trebuie să
îndeplinească standarde minimale identice cu standardele de acordare a titlului de profesor universitar,
respectiv CS I, stabilite de CNATDCU şi aprobate prin ordin al Ministrului Educaţiei Naționale şi
Cercetării (conform Art. 300 alin. (5) din Legea Educaţiei Naţionale 1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare).

II. TEZA DE ABILITARE, DOSARUL DE ABILITARE ŞI COMPONENŢA COMISIEI DE
ABILITARE

Teza de abilitare trebuie să scoată în evidentă:
a) în mod succint şi documentat, principalele rezultate științifice originale obținute de către

candidat în cercetarea științifică, didactică, creația artistică, după conferirea titlului de doctor, în domeniul
de doctorat vizat, cu indicarea evoluției carierei academice, științifice şi profesionale, precum şi a
direcțiilor principale de dezvoltare a acesteia, în contextul global al realizărilor științifice 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 activități didactice şi de cercetare.

Candidatul poate opta pentru redactarea tezei de abilitare în limba română, caz în care aceasta va fi
însoțită de un rezumat în limba engleză, sau într-o limbă de largă circulație internațională, precum şi de un
rezumat în limba română.

Dosarul candidatului pentru acordarea atestatului de abilitare va include minimum documentele
următoare:

a) cererea – tip pentru susținerea abilitării, avizată de către rector şi redactată conform Anexei 1;
b) fișa de îndeplinire a standardelor minimale, redactată conform formularelor impuse  de către

IOSD (listat + format PDF pe CD);
c) un portofoliu de lucrări științifice considerate relevante de către candidat, elaborate în domeniul

de doctorat vizat (minim 5 lucrări în format electronic pe CD);
d) curriculum vitae (model Europass) şi lista de lucrări, semnate de către candidat (listat + format
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PDF pe CD);
e) o declarație pe propria răspundere a candidatului privind îndeplinirea standardelor minimale

stabilite de CNATDCU şi aprobate prin ordin al Ministrului Educației Naționale şi Cercetării, respectiv
privind originalitatea lucrărilor științifice din lista de lucrări;

f) copia legalizată a diplomei de doctor şi, dacă este cazul, copia legalizată a atestatului de
recunoaștere 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 PDF;
i) rezumatul tezei de abilitare (listat + format PDF pe CD);
j) componența comisiei de specialitate pentru susținerea tezei de abilitare (listat + format electronic

pe CD).
În cazul în care documentele nu sunt redactate în limba română sau engleză, ele vor fi însoțite de

traducerea legalizată în limba română.
Comisia pentru evaluarea tezei de abilitare este alcătuită din 3 membri, specialiști cu renume în

domeniul de doctorat vizat de candidat, care dețin calitatea de conducător de doctorat.
Comisia pentru evaluarea tezei de abilitare este stabilită de către Directorul Şcolii Doctorale

împreună cu candidatul şi este avizată de către Consiliul Şcolii Doctorale.
Minimum 2 dintre membrii comisiei de specialitate trebuie să nu fie cadre didactice titulare sau

cercetători în cadrul instituției care organizează procesul de obținere a atestatului de abilitare sau în cadrul
instituției din care provine candidatul, dacă acestea sunt distincte. Se recomandă ca membrii din exterior să
fie din instituții diferite.

IOSUD transmite CNATDCU propunerile cu privire la componența comisiei de specialitate pentru
evaluarea tezei de abilitare, nu înainte de afișarea pe pagina web a Universității
(https://www.upit.ro/ro/academia-reorganizata/studii-de-doctorat/teze-de-abilitare) a întregului dosar de
abilitare şi a rezumatului tezei de abilitare.

CNATDCU, prin intermediul comisiei de specialitate aferente domeniului de doctorat numește
comisia propusă.

III. PROCEDURA DE ABILITARE ŞI EMITEREA ATESTATULUI DE ABILITARE

IOSUD prin Școlile doctorale, 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
educației şi cercetării științifice, în maxim 15 zile de la depunerea acestuia la IOSUD.

După primirea notificării CNATDCU de aprobare a componenței comisiei de specialitate pentru
susținerea tezei, secretariatul IOSUD transmite membrilor comisiei decizia de numire împreună cu dosarul
candidatului în format electronic.

Comisia de specialitate pentru susținerea tezei de abilitare analizează dosarul de abilitare depus de
candidat şi poate solicita şi alte lucrări științifice sau documente relevante pentru activitatea științifică,
profesională şi academică a acestuia.

După primirea avizului favorabil de principiu al tuturor membrilor comisiei, Consiliul Școlii
doctorale împreună cu secretariatul IOSUD organizează susținerea publică a tezei de abilitare.
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Data susținerii publice a tezei de abilitare se face publică prin afișare pe site -ul Universității
(https://www.upit.ro/ro/academia-reorganizata/studii-de-doctorat/teze-de-abilitare).

Teza de abilitare se susține, de regulă, în limba română, în cadrul unei sesiuni cu un caracter public,
condusă de președintele comisiei de abilitare ales prin vot de către membrii comisiei;

Susținerea tezei se desfășoară după cum urmează (procedură în perioada stării de urgență si
perioade de alte restricții, conform Art. 1.):

a) Susținere publica online. Candidatul prezintă teza şi perspectivele de dezvoltare în carieră într-un
interval de 45-60 de minute online. După prezentarea tezei urmează obligatoriu o sesiune de
întrebări. În cadrul sesiunii de întrebări fiecare membru al comisiei trebuie să pună candidatului cel
puțin o întrebare, de asemenea, din public se pot adresa candidatului întrebări legate de subiectul
tezei şi de perspectivele dezvoltării ulterioare în carieră, întrebări la care candidatul este obligat să
răspundă. Sesiunea de întrebări nu poate depăși 2 ore. În urma susținerii publice online, comisia de
specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare întocmește un raport de evaluare, care cuprinde
propunerea de acceptare sau respingere a tezei de abilitare, precum şi motivația deciziei luate.
Acesta va fi semnat electronic de către membrii comisiei, dacă nu poate fi semnat fizic.
Data și ora desfășurării acestor activități vor fi postate pe site -ul universității în termenul legal
existent, precizându-se în anunț că persoanele care doresc să participe la etapa publică a activității,
o pot face online, adresând o solicitare prin e-mail către rectoratul universității cel mai târziu cu 24
ore înainte de ora programată a activității respective. Universitatea va trimite prin email datele de
logare specifice pe adresa de la care s-a solicitat accesul și va permite accesul online al persoanei
interesate pentru întreaga perioadă a etapei publice a activității. Universitatea trebuie sa folosească
o platforma online care sa asigure liberul acces al celor interesați, o platforma agreata la nivel de
universitate.
În procesul verbal al activității vor fi precizate în mod explicit măsurile luate pentru asigurarea
caracterului public al activității și detaliile privind participarea unor persoane interesate (exprimare
de opinii, întrebări, etc).
Activitățile desfășurate în cadrul comisiilor reunite on line vor fi înregistrate integral și vor fi
arhivate conform normelor existente pentru documentele de susținere.
Prevederile de mai sus sunt valabile pentru situațiile prevăzute la Art. 1., în care nu se pot desfășura
întâlniri directe.

b) Susținere publica online. In afara situațiilor de la Art. 1., susținerea publica a tezelor de abilitare se
poate susține online numai cu acordul scris al Rectorului UPit. Susținerea online va îndeplini
condițiile menționate la punctul a).

c) Susținere publica uzuala. In afara situațiilor de la Art. 1, susținerea publica a tezelor de abilitare se
va face urmând metodologia uzuala. Astfel, prezentarea de către candidatului a tezei sale de
abilitare se face în fața comisiei de specialitate si a persoanelor care doresc sa participe la
susținerea publica. Susținerea publica se va face într-o sală/amfiteatru suficient de încăpătoare,
astfel încât sa fie implementate regulile de distanțare socială si prevederile legale de la momentul
susținerii tezei. In cazul in care persoanele prezente nu pot încăpea într-o sala/amfiteatru, UPit va
asigura prezentarea video a susținerii tezei in alte săli/amfiteatre. Oricare persoana ce urmărește
video susținerea publica a tezei si care are de făcut orice observații, comentarii, întrebări, e tc. se va
anunța si va merge in sala/amfiteatrul in care se afla candidatul si comisia de specialitate pentru a -
si expune observațiile, comentariile, întrebările, etc.
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Formularele tipizate se pot lua de la Secretariatul Studii doctorale și postdoctorale (str. Târgul din
Vale, nr. 1, Corp Central, camera I.37), sau se pot transmite prin e-mail.

IOSUD transmite dosarul candidatului, împreună cu raportul întocmit de comisia de specialitate
pentru evaluarea tezei de abilitare, către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării - CNATDCU, pentru
analiză şi decizie.

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării, prin direcția de specialitate, verifică conformitatea
dosarului. În cazul în care lipsesc elemente din dosar, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării solicită
completarea acestuia. Dacă IOSUD nu transmite documentele solicitate în termen de 5 zile lucrătoare,
dosarul candidatului se returnează.

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 rezoluții
motivate.

Consiliul general al CNATDCU, pe baza rezoluției comisiei de specialitate, analizează şi validează,
după caz, propunerea de acordare sau de neacordare a atestatului de abilitare.

Pe baza validării de către CNATDCU a rezoluției favorabile de acordare a atestatului de abilitare se
emite, pentru fiecare candidat, un ordin al Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării. Ordinul reprezintă
atestatul de abilitare.

Ordinul  se transmite către IOSUD.
IOSUD are obligația să comunice candidatului ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării

privitor la obținerea atestatului de abilitare şi să îl facă public pe site -ul Universităţii;
În cazul în care CNATDCU validează rezoluția de neacordare a atestatului de abilitare, Ministerul

Educaţiei Naţionale şi Cercetării transmite această rezoluție IOSUD, cu obligația ca aceasta să o comunice
candidatului, şi returnează dosarul de abilitare. Candidatul poate depune contestație la comisia
CNATDCU, urmând să primească răspuns în termenul prevăzut de lege.

IV. AFILIEREA LA IOSUD

După obținerea atestatului de abilitare, confirmat prin ordin al Ministrului Educaţiei Naţionale şi
Cercetării, conducătorul de doctorat își poate desfășura activitatea, la cerere, în cadrul unei singure Școli
doctorale. Cererea se avizează de către Școala doctorală şi se supune aprobării Senatului.

V. DISPOZIȚII FINALE

După emiterea ordinului, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării, prin direcția de specialitate,
arhivează dosarul de abilitare, cu excepția tezei de abilitare, în format tipărit, care se returnează IOSUD.

IOSUD percepe o taxă de abilitare, în scopul acoperirii cheltuielilor legate de organizarea şi
susținerea tezelor de abilitare. Cuantumul acestei taxe este stabilit de Senatul Universităţii din Piteşti la
propunerea Consiliului de Administrație, prin regulamentul anual de taxe.

Din taxa de abilitare se pot efectua următoarele cheltuieli eligibile:
a) plata parțială sau integrală a membrilor comisiei de abilitare. Suma cuvenită pentru un

membru este egală cu cel mult plata a 24 ore echivalente la o indemnizație pe oră de cel mult două



CSUD-IOSUD
UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI

METODOLOGIE PRIVIND
SUSŢINEREA TEZEI DE ABILITARE

ŞI AFILIEREA LA O ŞCOALĂ DOCTORALĂ
ÎN CADRUL UNIVERSITĂŢII DIN PITEȘTI,

INCLUSIV IN SITUATII DE URGENTA

COD: MET-CSUD-08

Ediţia 1

Revizia 0

ori mai mare decât cea din postul cel mai bine plătit din Statul de funcții al Şcolii doctorale;
b) achiziția de consumabile (hârtie, pixuri, creioane, stick-uri de memorie etc.) pentru buna

desfășurare a activității Școlii doctorale;
c) plata parțială a taxei de școlarizare a unuia sau mai multor studenți doctoranzi cu taxă ai

Şcolii doctorale. Studenții doctoranzi care beneficiază de această plată precum şi suma alocată
fiecăruia sunt hotărâți de Consiliul Şcolii doctorale;

d) plata integrală sau parțială a taxelor de participare şi a cheltuielilor de deplasare la
diverse conferințe, congrese, mese rotunde etc. de specialitate, din țară sau străinătate, pentru
conducătorii de doctorat şi studenții doctoranzi din cadrul Şcolii doctorale. Cuantumul acestor plăti
este stabilit de Consiliul Şcolii doctorale.

IOSUD elaborează formularele ce vor fi utilizate în aplicarea prezentei metodologii.
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Anexă la NOTA DE INFORMARE privind pelucrarea datelor cu caracter
personal, în temeiul art.13 din Regulamentul 2016/679/UE

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT

Subsemnatul/a, născut/ă în anul
luna ziua în judeţul (sectorul) cu
domiciliul în judeţul (sectorul) str.

nr. , bl. , ap. _, email
telefon posesor/oare al/a actului de identitate seria nr.

CNP | | | | | | | | | | | | | |, în calitate de candidat la sustinerea tezei de

abilitare, candidat la concursul de admitere/ student/ doctorand/ absolvent al unui program de

licenţă/master/doctorat la Universitatea din Piteşti, am primit și am luat cunoștință de NOTA DE

INFORMARE care însoțește prezenta declarație de consimțământ privind prelucrarea dat elor personale și

consimt, în mod expres şi neechivoc, ca datele mele cu caracter personal să fie prelucrate, prin orice

mijloace, în conformitate cu legislaţia europeană - Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia

persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a

acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind privind protecţia datelor) - de

către Universitatea din Piteşti şi de către orice alt organism abilitat să efectueze verificări asupra activităţii

acesteia.

Conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte
prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, prelucrare înseamnă orice
operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu
caracter personal, cu  sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea,
organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea
prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie, în orice alt mod, alinierea sau combinarea,
restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.

Prezenta declaraţie acoperă prelucrarea datelor cu caracter personal menționate în Nota de informare
ce însoțește acest document (si poate fi accesata pe site -ul https://www.upit.ro la sectiunea “Protectia
datelor cu caracter personal”), pe întreaga perioadă contractuală, până la expirarea obligațiilor ce rezultă din
contractul de studii încheiat și a termenelor legale de arhivare.

Nume şi prenume:
Școala doctorală:
Domeniul de studii:
Data: Semnătura:
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VERSO

NOTĂ DE INFORMARE GENERALĂ PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR
CU CARACTER PERSONAL ÎN UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI

-ANEXĂ CONSIMŢĂMÂNT-

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI, CUI 4122183, CAEN 8542, instituție de învățământ superior de stat, cu
sediul în Str. Târgu din Vale, nr. 1, Cod poştal 110040-Piteşti, Jud. Argeş, tel./fax +40 348 453 100/123, website:
http://www.upit.ro, vă informează prin prezenta notă despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale de către
Universitatea din Piteşti (numită în continuare UPIT) și drepturile pe care le aveți în relaţia cu UPIT ( în calitate de
candidat/student/absolvent/angajat/personal cu contract de prestări servicii, partener sau alte situaţii de colaborare), în
conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016
(denumit în continuare GDPR) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, în vigoare.
SCOPUL ṢI BAZA LEGALĂ A PRELUCRĂRILOR

UPIT prelucrează datele dumneavoastră personale în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale ce îi revin conform
legii, în calitate de angajator, parte contractuală în contractele de studii, de prestări servicii, respectiv în scopul furnizării
serviciilor educaţionale în învăţământul universitar, administrative, de sănătate şi siguranţă în campusul universitar, în
conformitate cu prevederile GDPR şi ale legislaţiei privind protecţia datelor.

Dacă nu sunteți de acord cu furnizarea datelor personale, UPIT se va afla în imposibilitatea de a respecta
cerinţele reglementărilor speciale privind funcţionarea şi furnizarea serviciilor în domeniul învăţământului universitar şi
de a susţine clauzele contractuale în relaţia cu dumneavoastră.
TIPURI DE DATE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRĂM

Politica privind protecția și securitatea datelor personale a UPIT este de a colecta numai datele personale
necesare în scopuri convenite. Categoriile de date personale care vă sunt solicitate și supuse prelucrărilor pot cuprinde
următoarele: nume, prenume, CNP, seria și nr. CI/Paşaport, data și locul nașterii, semnatură, datele din actele de stare
civilă, date privind formarea profesională, situaţii speciale/asigurari de sănătate și sociale, detalii de contact, date
bancare, referinţe/recomandări.R
CATEGORII DE DESTINATARI AI DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele dvs. personale sunt destinate utilizării/prelucrării de către operator (UPIT) sau de către persoane
împuternicite de acesta şi pot fi comunicate catre Autorităţi publice, Organisme naţionale de statistica/verificare,
Societăţi bancare, Servicii sociale şi de sănătate, Poliţie, Parchet, Instanţe, în scopuri bine-determinate, conform
legislaţiei in vigoare.
DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ. MODUL DE EXERCITARE A ACESTORA

Aveți posibilitatea, în anumite condiții prevăzute de către GDPR, să vă exercitați următoarele drepturi, printr -o
cerere scrisă, semnată şi datată, trimisă la Universitatea din Pitesti, str. Târgu din Vale, nr.1: dreptul de a fi informat,
de acces la date, de rectificare, de ștergere, de restricționarea prelucrării, de portabilitatea datelor, de opoziție,
cât şi de a vă adresa Autorităţii de supraveghere în domeniu.
INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Vă recomandăm să consultaţi politica noastră despre Prelucrarea datelor cu caracter personal accesând
pagina de internet a Universității noastre www.upit.ro, la secţiunea dedicată „Protecției datelor cu caracter personal”, cât
si Notele de informare specifice fiecărei categorii vizate.

Decan/Conducător Departament/Serviciu/Birou,
Nume, Prenume,
Semnătură,
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LISTA DE DIFUZARE A METODOLOGIE

Nr. Facultate/
Compartiment

Nume și
prenume

Data
primirii

Semnătură Data
retragerii

Semnătură

1. Secretariat Senat

2. CMCPU
3. Șc. doctorală Ingineria

autovehiculelor
4. Șc. doctorală

Matematică
5. Șc. doctorală Inginerie

mecanică
6. Șc. doctorală

Informatică
7. Șc. doctorală

Interdisciplinară
8. Șc. doctorală Biologie
9. Șc. doctorală Știința

Sportului și Educației
Fizice

10. Șc. doctorală Filologie
11. Secretariatul tehnic al

comisiei de
monitorizare


