Anexa nr. 1

ACADEMIA ROMÂNĂ
SCOSAAR
VIZAT
PREŞEDINTE SCOSAAR
Acad. Bogdan C. SIMIONESCU

MODEL CERERE-TIP PENTRU SUSŢINEREA ABILITĂRII
Nr. ......... data..........

ÎNDEPLINIREA STANDARDELOR MINIMALE

[] DA

|

[] | NU

CERERE-TIP PENTRU SUSŢINEREA TEZEI DE ABILITARE
Domnule Preşedinte,
Subsemnatul/subsemnata (numele şi prenumele) ......................................................
.........................................................................................................................................
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 SCOSAAR - ACADEMIA ROMÂNĂ.
Declar pe propria răspundere că informaţiile prezentate în această cerere şi în
dosarul de abilitare corespund realităţii.

Data :
Semnătura:

Anexa nr. 2

ACADEMIA ROMÂNĂ
SCOSAAR

FIŞA DE ÎNDEPLINIRE A STANDARDELOR MINIMALE
conform CNATDCU

Candidat:..............................................

FIŞA DE VERIFICARE
a îndeplinirii standardelor minimale

Data:
Semnătura:

Anexa nr. 3

ACADEMIA ROMÂNĂ
SCOSAAR

MODEL DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE A CANDIDATULUI
PRIVIND ÎNDEPLINIREA STANDARDELOR MINIMALE

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
Subsemnatul/subsemnata (numele şi prenumele)................................................. declar
pe propria răspundere că îndeplinesc standardele minimale aferente titlului didactic de
profesor universitar/cercetător ştiinţific I, stabilite de CNATDCU pentru domeniul
................................. şi aprobate prin Ordin al Ministrului Educaţiei şi Cercetării
Ştiinţifice şi că realizările ştiinţifice din lista de lucrări sunt originale, iar conţinutul
acestora îmi aparţine în totalitate.

Data:
Semnătura:

Anexa nr. 4

ACADEMIA ROMÂNĂ
SCOSAAR

MODEL CU PRIMA PAGINĂ A TEZEI DE ABILITARE

TEZĂ DE ABILITARE
TITLUL ..........................................................................................................
Domeniul fundamental: ................................................................................
Domeniul de abilitare: ...................................................................................
Autor: ...............................................................................................................................

Teză elaborată în vederea obţinerii atestatului de abilitare în scopul conducerii
lucrărilor de doctorat în domeniul .....................................................................................

BUCUREŞTI, .............................

Anexa nr. 5

ACADEMIA ROMÂNĂ
SCOSAAR

RAPORT DE VERIFICARE A DOSARULUI CANDIDATULUI
.........................................................................................
(nume şi prenume)

În perioada ......................... s-a verificat dosarul candidatului ...............................,
constatându-se următoarele:
a) documentele existente în dosar:
1. sunt în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Educaţiei şi Cercetării
Ştiinţifice nr.3121/27.01.2015 privind organizarea şi desfăşurarea procesului de
obţinere a atestatului de abilitare şi ale art. 6 din Regulamentul de abilitare
SCOSAAR;
2. nu sunt în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Educaţiei şi
Cercetării Ştiinţifice nr. 3121/27.01.2015 privind organizarea şi desfăşurarea
procesului de obţinere a atestatului de abilitare şi ale art. 6 din Regulamentul de
abilitare SCOSAAR, deoarece ................................................................................
b) standardele minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlului de profesor
universitar, respectiv de CS I, stabilite de CNATDCU pentru domeniul
.......................... şi aprobate prin Ordin al Ministrului Educaţiei şi Cercetării
Ştiinţifice, în vigoare la momentul verificării:
1. sunt îndeplinite
2. nu sunt îndeplinite
Membrii comisiei
............................................
.............................................
.............................................
(Nume şi prenume)

(Semnătura)

Anexa nr. 6

ACADEMIA ROMÂNĂ
SCOSAAR

MODEL ADRESĂ CĂTRE CANDIDAT CU INFORMAREA ASUPRA
RESPINGERII DOSARULUI DE ABILITARE LA NIVELUL
IOSUD - SCOSAAR

DOMNULUI /DOAMNEI ......................................................................................
Vă aducem la cunoştinţă prin prezenta că dosarul pe care l-aţi depus la instituţia
noastră

în

vederea

susţinerii

tezei

de

abilitare

în

domeniul

..................................................... a fost respins în data de .......................... deoarece
documentele nu sunt în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Educaţiei şi
Cercetării Ştiinţifice nr. 3121/27.01.2015 privind organizarea şi desfăşurarea
procesului de obţinere a atestatului de abilitare şi ale art. 6 din Regulamentul de
abilitare în SCOSAAR / nu sunt îndeplinite standardele minimale necesare şi obligatorii
pentru conferirea titlului de profesor universitar, respectiv de CS I, stabilite de
CNATDCU pentru domeniul ..................................... şi aprobate prin ordin al
Ministrului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, în vigoare la momentul verificării.
În acelaşi timp vă informăm că puteţi depune un nou dosar de abilitare la
instituţia noastră, după cel puţin un an de la data respingerii.
Preşedinte SCOSAAR,
Acad. Bogdan C. SIMIONESCU

Anexa nr. 7

ACADEMIA ROMÂNĂ
SCOSAAR

Model cerere aprobare Comisie de evaluare a tezei de abilitare
APROBAT
Preşedinte Consiliul Ştiinţific SCOSAAR
Acad. Bogdan C. SIMIONESCU

Departamentul...........................
Director.....................................
Nume şi prenume..................................

Prin prezenta propunem aprobarea componenţei Comisiei de evaluare a tezei de
abilitare pentru susţinerea tezei de abilitare în domeniul ................................. de către
domnul/doamna ........................
Preşedinte,............................................................................
Membru,..............................................................................
Membru,..............................................................................

Anexa nr. 8

ACADEMIA ROMÂNĂ
SCOSAAR

DIRECTORULUI DIRECŢIEI GENERALE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR
În atenţia Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi
Certificatelor Universitare

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Educaţiei şi Cercetării
Ştiinţifice nr. 3121/27.01.2015 privind organizarea şi desfăşurarea procesului de
obţinere a atestatului de abilitare vă trimitem spre analiză şi aprobare componenţa
comisiei de specialitate propusă de Academia Română pentru susţinerea tezei de
abilitare în domeniul ................................. de către domnul/doamna ........................:
- Preşedinte .....……………………………………………
Membru............................................................................
Membru..............................................................................
Membri supleanţi: ...................................................................
...................................................................
Precizăm că adresa site-ului oficial al Academiei Române este www.acad.ro, iar
datele privind susţinerea tezelor de abilitare se vor regăsi în secţiunea
SCOSAAR/Abilitare, aflată pe pagina de deschidere.

Preşedinte SCOSAAR
Acad. Bogdan C. SIMIONESCU

Anexa nr. 9

ACADEMIA ROMÂNĂ
SCOSAAR

MODEL REZOLUŢIE DE ADMITERE/RESPINGERE A CERERII DE SUSŢINERE
A TEZEI DE ABILITARE
SCOSAAR
Comisia de specialitate pentru analiza tezei de abilitare..........................................................................

Nr. ......... data..........

REZOLUŢIE
Noi, comisia de specialitate numită prin Decizia Comisiei de specialitate. nr.
.............. din................., pentru domeniul................................ din cadrul CNATDCU
formată din .......................................................(preşedinte) şi .............................................
........................................ , ................... ............................................ (membri) am analizat
dosarul candidatului, constatând următoarele:
- curriculum vitae al candidatului conţine/nu conţine date consistente care arată
preocuparea constantă a acestuia pentru activităţi de cercetare ştiinţifică;
- sunt/nu sunt îndeplinite standardele minimale aferente titlului didactic de profesor
universitar/CS I, stabilite de CNATDCU pentru domeniul ............................... şi aprobate
prin Ordin al Ministrului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice;
- teza de abilitare este/nu este întocmită logic şi surprinde bine/nu surprinde
corespunzător realizările ştiinţifice, direcţiile de cercetare viitoare şi evoluţia dorită de
candidat după obţinerea atestatului de abilitare.
În consecinţă, suntem/nu suntem de acord să admitem cererea domnului/doamnei
.............................................................pentru susţinerea tezei de abilitare.

COMISIA DE SPECIALITATE
Preşedinte: ............................ ................................................... semnătura
Membri : 1. .......................... .................................................... semnătura
2. ...................... .................................................. ........semnătura

Anexa nr. 10

ACADEMIA ROMÂNĂ
SCOSAAR

MODEL ADRESĂ CĂTRE CANDIDAT CU INFORMAREA ASUPRA RESPINGERII
CERERII DE SUSŢINERE A TEZEI DE ABILITARE DE CĂTRE COMISIA DE
SPECIALITATE
SCOSAAR

Nr. ......... data..........

DOMNULUI /DOAMNEI ...................................................................................

Vă aducem la cunoştinţă prin prezenta că dosarul pe care l-aţi depus la instituţia
noastră
în
vederea
susţinerii
tezei
de
abilitare
în
domeniul
....................................................... a fost respins în data de...................., deoarece
comisia de specialitate numită prin prin Decizia Comisiei de specialitate nr. ..............
din................., pentru domeniul................................ din cadrul CNATDCU nu a fost de
acord cu admiterea cererii dumneavoastră pentru susţinerea tezei de abilitare.
Motivul respingerii:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
În acelaşi timp vă informăm că puteţi depune un nou dosar de abilitare la instituţia
noastră, după cel puţin 1 an de la data respingerii.

Preşedinte SCOSAAR
Acad. Bogdan C. SIMIONESCU

MODEL PENTRU GHIDUL DE DESFĂŞURARE A ŞEDINŢEI DE
ABILITARE
Anexa nr. 11

Nr. ......... data..........
Comisia de specialitate pentru analiza tezei de abilitare

GHID DE DESFĂŞURARE
a şedinţei de susţinere publică a tezei de abilitare de către domnul/doamna ...........................
Ia cuvântul preşedintele comisiei de specialitate:
1. Distinşi membri ai comisiei, onorată asistenţă,
1.1. Scopul şedinţei de astăzi, ..............................îl constituie susţinerea publică a tezei de
abilitare cu titlul ................................................., în domeniul ............................ , elaborată de
domnul/doamna..............................................................
1.2.Potrivit Deciziei Comisiei de specialitate nr. .............. din................., pentru
domeniul................................ din cadrul CNATDCU, comisia de specialitate este formată
din:
Preşedinte: ......................... ............................................... ....
Membri: 1. ....................... ....................................................
2. ........................... .................................................
1.3. Fiind întrunite condiţiile legale, declar deschisă şedinţa.
1.4. Vă informăm că la această şedinţă participă .............................................................,
doctori şi doctoranzi ai Academiei Române, alţi invitaţi.
2. Daţi-mi voie să dau citire rezoluţiei de admitere a cererii de susţinere a tezei de
abilitare (se citeşte rezoluţia).
2.1. Se dă cuvântul candidatului pentru prezentarea tezei de abilitare şi a perspectivelor
de dezvoltare a carierei.
2.2. Se dă cuvântul membrilor comisiei pentru a pune întrebări; se primesc răspunsurile
la întrebări din partea candidatului, domnul/doamna .............................................................
2.3. Se solicită întrebări din partea publicului; se primesc răspunsurile la întrebări din
partea candidatului, domnul/doamna... ...........................................................................
2.4. Preşedintele anunţă întreruperea şedinţei (pauză de 15 minute) pentru retragerea
comisiei în vederea deliberării asupra acceptării tezei de abilitare şi întocmirii raportului.
2.5. Domnul/doamna ......................................... este anunţat/anunţată verbal despre
rezultatul votului membrilor comisiei.
2.6. Preşedintele comisiei declară închisă şedinţa.

Anexa nr. 12
CONSILIUL NAŢIONAL DE ATESTARE A TITLURILOR,
DIPLOMELOR ŞI CERTIFICATELOR UNIVERSITARE (CNATDCU)

RAPORTUL COMISIEI DE SPECIALITATE

Întocmit în data de _________________________ la SCOSAAR
Numele şi prenumele
candidatului/candidatei:_____________________________________________________
Titlul tezei de abilitare/direcţiile principale de cercetare:
Domeniul de studii universitare de doctorat:_____________________________________________
(în care urmează să se confirme calitatea de conducător de doctorat)
Denumirea Instituţiei Organizatoare de Studii Universiare de Doctorat (IOSUD) unde are loc susţinerea
publică a tezei de abilitare:
Punctele tari ale tezei de abilitare:

1.___________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________
4. ___________________________________________________________________
Puncte slabe ale tezei de abilitare:
1. ________________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________________
Rezultatul votului, observaţiile, concluziile, propunerile comisiei de specialitate şi motivarea
acestora:
(a se continua pe verso - dacă este necesar)
COMISIA DE SPECIALITATE
Preşedinte: ............................ ........................................................... semnătura
Membri : 1. ............................ .......................................................... semnătura
2. ............................... ....................................................... semnătura

MODEL ADRESĂ CĂTRE CANDIDAT CU INFORMAREA ASUPRA
NEACORDĂRII ATESTATULUI DE ABILITARE
Anexa nr. 13

Nr. ................... din........................

DOMNULUI /DOAMNEI...............................................................................
Vă aducem la cunoştinţă prin prezenta că în urma analizei rezoluţiei Comisiei de
specialitate asupra dosarului şi tezei de abilitare depuse de dumneavoastră, Consiliul
General al CNATDCU a analizat şi validat propunerea de neacordare a atestatului de
abilitare, în data de ................ ...............
Motivarea neacordării atestatului de abilitare : ....................................................
În acelaşi timp vă informăm că puteţi depune un nou dosar de abilitare la
instituţia noastră, după cel puţin un an de la data respingerii.

Preşedinte SCOSAAR
Acad. Bogdan C. SIMIONESCU

Anexa nr. 14

ACADEMIA ROMÂNĂ
SCOSAAR

DIRECTORULUI DIRECŢIEI GENERALE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR
În atenţia Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi
Certificatelor Universitare

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Educaţiei şi Cercetării
Ştiinţifice nr. 3121/27.01.2015 privind organizarea şi desfăşurarea procesului de
obţinere a atestatului de abilitare vă trimitem spre analiză şi decizie dosarul de
abilitare al domnului/doamnei ....................................... din domeniul........................
Precizăm că site-ul oficial al Academiei Române este www.acad.ro, iar datele
privind tezele de abilitare se regăsesc în secţiunea SCOSAAR/Abilitare, aflată pe
pagina de deschidere.

Preşedinte SCOSAAR
Acad. Bogdan C. SIMIONESCU

