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l.Termenul de abilitare

Abilitarea reprezinte certificarea calitalii unei persoane de a conduce lucrdri de

doctorat . Prezentul Regulament stabileste modul de organizare si desfSgurare a

procesului de oblinere a atestatului de abilitare.

Teza de abilitare releve capacitelile gi perFormanlele didactice si de cercetare ale

candidatului.

2. Domeniul de aplicare

Prezentul Regulament se aplicd de cdtre Consiliul $colii doctorale din

Universitatea din Petrosani pentru desfSgurarea procesului obfinerii atestatului

de abilitare.

3. Documente de bazd

- Ordinul MECS nr.3121 din 27.01.2015 - privind Metodologia de organizare si

desfdsurare a procesului de oblinere a atestatului de abilitare;

- Ordine ale ministrului privind standardele minimale necesare gi obligatorii

pentru conferirea titlurilor didactice din invdliim6ntul superior;

- Legea 1 12011 - Legea Educatiei Nationale;

- HG 68112011 - Codul studiilor universitare de doctorat.

4. Definilii gi abrevieri

Atestatul de abilitare este acordat prin ordin al ministrului educatiei si cercetdrii

gtiinlifice la propunerea CNATDCU.

Abrevieri:

- CNATDCU - Consiliul Nalional pentru Atestare a Titlurilor, Diplomelor 9i

Certificatelor U n iversitare ;

- CSUD - Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat;

- C$D - Consiliul gcolii doctorale

- MECS - Ministerul Educatiei si Cercetarii $tiinlifice;
- UP - Universitatea din Petrogani;

- 9D - $coala doctorald.
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5. Conlinut

5.1. $coala doctorald a UP

Suslinerea in gedinld publicd a lucrdrii de abilitare, pentru oblinerea atestatului

se realizeaze numd in cadrul IOSUD - SD, in domeniul de doctorat pe care il

solicitd candidatul.

in UP existd o singure SD cu urmetoarele domenii de doctorat:

1. Mine, Petrol si Gaze;

2. lngineria sistemelor;

3. lnginerie industriald si management

4. lnginerie electricd.

5. 2. in scrierea ca ndid ali lor

Pentru inscriere candidatul trebuie sd indeplineascd standardele minime la fel cu

standardele de acordare a titlului de profesor universitar, respectiv CS l, stabilite

de CNATDCU 9i aprobate prin ordine ale ministrului - in vigoare.

Dosarul trebuie sd confind: ( opis dosar anexa 2)

- cererea -tip pentru sus{inerea abilitdrii, avizatd de cdtre rector (anexa 1);

- figa de indeplinire a standardelor minimale;

- un portofoliu de lucrdri stiinlifice considerate relevante de cdtre candidat,

elaborate in in domeniul de doctorat vizat de cdtre candidat;

- curriculum vitae si lista de lucrdri semnate de cdtre candidat;

- o declaralie pe proprie rdspundere a candidatului privind indeplinirea

standardelor minimale stabilite de CNATDCU gi aprobate prin ordin al

MECS si originalitatea lucrdrilor gtiinlifice din listd; (anexa 3)

- copia legalizatd a diplomei de doctor sau copia legalizatd a a atestatului

de recunoastere sau echivalare a acesteia;
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- documente personale de identificare, in copie simpld: actul de identitate,

dovada schimbdrii numelui in cazul in care numele inscris pe diplomd nu

mai coincide cu cel din actul de identitate;

- leza de abilitare;

- rezumatul tezei de abilitare

- chitanfa privind plata.

Documentele in limbd strdind vor fi insofite de traducerea legalizatd in limba

romane.

5.3. Teza de abilitare 9i desfdgurarea procesului de abilitare gi taxa

a) Teza de abilitare va contine succint gi documentat rezultatele gtiin!ifice

originale oblinute de candidat in cercetarea stiinlificd, didacticd dupa conferirea

titlului de doctor, in domeniul de doctorat vizat, cu precizarea detaliatd a evolu[iei

in cariera universitard, profesionale si in principal direcliile de dezvoltare ale

acesteia, in domeniul de specialitate.

b) Desfdgurarea procesului de abilitare

- dosarul depus de candidat va fi verificat privind corectitudinea

documentelor conlinute la secretariatul 9D, in cazul in care dosarul este

incomplet , acesta este respins 9i va fi informat candidatul in timp util pentru

completare;

- dacd dosarul conline toate documentele prevdzute , secretariatul 9D il

inainteazd dosarul CSD care verificd dacd sunt indeplinite standardele minimale

gi obligatorii pentru admiterea dosarului de abilitare; in urma verificdrii, CSD

emite un aviz pentru dndeplinirea standardelor minimale, rezultatul verificdrii este

comunicat directorului SD si candidatului in maxim 30 de zile de la data depunerii

dosarului,
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- dacd avizul este favorabil stabilirea componenlei comisiei de abilitare se

finalizeazd in maxim 20 de zile de la primirea dosarului;

- la stabilirea membrilor comisiei se are in vedere ca acegtia se nu se afle

in situalia de conflict de interese sau rela[ii cu candidatul;

- conducerea UP prin $D transmite la CNADTCU propunerile cu privire la

componenla comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare:

1) comisia de specialitate este alcdtuitd din 3 membri, specialisti cu

renume in domeniul tezei de doctoral vizat de candidat, care defin calitatea de

conducdtor de doctorat; membrul comisiei din cadrul UP are si calitatea de

presedinte al comisiei;

2) minim 2 dintre membrii de specialitate nu trebuie sd fie cadre didactice

titulare sau cercetdtori in cadrul UP;

- dupa primirea notificdrii cu privire la componen[a comisiei de specialitate,

dacd aceasta a fost aprobatd pentru sustinerea tezei de abilitare de la

CNADTCU directorul $D va proceda la formalitdlile privind evaluarea dosarului

de cdire comisie.

- copii dupd dosarul de abilitare vor fi transmise tuturor membrilor comisiei

de specialitate pentru evaluare.

- comisia de specialitate numitd de CNATDCU analizeazd dosarul de

abilitare depus de candidat, inaintea sustinerii publice si poate solicita lucrdri

gtiinlifice sau alte documente ce relevd activitatea profesionald gi gtiinlifica a

acestuia.

Comisia va stabili dacd subiectul tezei 9i rezultatele stiinlifice se

incadreazd in domeniul pentru care acesta a completat fisa de verificare a

indeplinirii standardelor minimale.

- analiza dosarului nu poate depdgi 30 de zile de la data primirii;

La finalul evaludrii fiecare membru al comisiei va transmite acordul privind

sustinerea publica a tezei de abilitare.
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Dacd avizul este favorabil din partea comisiei de specialitate, secretariatul $D va

informa pe toti cei implicali cu privire la data, ora, sala sustinerii tezei in cadrul

unei sedinle cu caracter public. Se posteazd inclusiv pe site aceste informatii.

Dacd dosarul este respins candidatul poate depune din nou dosarul de abilitare,

dupd revizuirea figei de indeplinire a standardelor minimale corespunzetor

domeniului decis de comisie - secretariatul SD va anunta candidatul in maxim 3

zile lucrdtoare.

Dupd suslinerea publicd , comisia care a evaluat teza, intocmeste un Raport de

evaluare care va contine propunerea de acceptare sau respingere (prin vot) a

tezei precum si motivafia deciziei (in caz de respingere). (Anexa 4).

Rezultatul raportului se comunici Tn maximum 3 zile prin secretariatul SD.

c) Taxa pentru abilitare se instituie pentru a acoperi cheltuielile cu privire la

organizarea gi suslinerea tezelor de abilitare. Cuantumul acestei taxe este stabilit

de Senatul Universitalii la propunerea Consiliului de Administratie Si este in

valoare de 3000 de lei. Hotdrdrea se publicd pe site.

Membrii comisiei de evaluare vor fi remunerafi cu suma intre 700 - 1200 lei iar

pregedintele comisiei cu suma intre 150 - 500 lei. Prevederea de mai sus se

aplicd in funclie de posibilitdlile financiare ale Universitdtii.

5.4.Finalizarea procesului de abilitare

Secretariatul 9D transmite dosarul candidatului, impreund cu raportul de

evaluare al comisiei cdtre MECS - CNADTCU pentru analizd si decizie.

MECS prin direclia de specialitate verificd conformitatea dosarului . in cazul in

care se constatd vicii de dosar MECS solicitd completarea acestuia. Dacd

documentele nu ajung in timp util, dosarul se returneazd.

Comisia de specialitate a CNATDCU analizeazd dosarul 9i propune cdtre

Consiliul General al CNATDCU acordarea sau neacordarea atestatului de

abilitare in baza unei motivatii. Consliul general pe baza rezoluliei comisiei de
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specialitate analizeaze, valideazd, dupa caz, propunerea de acordare sau

neacordare a atestatului de abilitare.

Pe baza validdrii de cdtre CNADTCU a rezoluliei favorabile de acordare a

atestatului de abilitare se emite pentru fiecare candidat ordin al ministrului

educaliei si cercetdrii stiinlifice. Ordinul reprezinte atestatul de abilitare.

Ordinul se transmite cdtre IOSUD unde a fost sustinutd teza de abilitare si

aceasta prin secretariatul $D il comunice candidatului.

in cazul in care CNATDCU valideaze rezolutia de neacordare a atestatului de

abilitare MECS transmite aceaste rezolulie UP, cu obligalia sd fie comunicatd

candidatului si returneaze dosarul de abilitare.

6. Dispozilii finale

Contestafiile privind evaluarea sunt adresate CNATDCU, iar cele privind

prezentul regulament se adreseaze Senatului UP, care numegte o comisie de

solufionare a contestaliilor ce va transmite candidatului gi Senatului solu[ionarea

acesteia.

Prezentul regulamenf se aprobd in gedinla Senatului prin HotdrArea nr.25

din 19.03.2015 Si intrd in vigoare din momentul aprobdrii.
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