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PASUL I
La Secretariatul Școlii Doctorale din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Victor
Babeș” din Timișoara se vor depune următoarele documente:
1. cererea-tip pentru susţinerea abilitării
2. fișa de îndeplinire a standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru obținerea
atestatului de abilitare, Anexa 2a pentru domeniul Medicină, Farmacie sau Anexa 2b pentru
domeniul Medicină Dentară (listate față-verso și semnate + format electronic word și PDF)
3. portofoliul de lucrări științifice considerate relevante de către candidat, elaborate

în

domeniul de doctorat vizat, publicate ulterior conferirii titlului de Doctor în știință; lucrările
științifice relevante, minimum 5 și maximum 10, in extenso, însoţite de link. (format electronic
PDF și listat faţă-verso). Portofoliului i se va anexa un opis. Lucrările științifice din portofoliu
vor fi trimise în format electronic PDF fiecare lucrare separat.
4. curriculum vitae (model Europass) actualizat, semnat de către candidat, listat față-verso +
format electronic PDF
5. lista completă de lucrări din toată activitatea didactică, semnată de către candidat și listată
față-verso + format electronic PDF
6. declaraţie pe propria răspundere a candidatului privind îndeplinirea standardelor, respectiv
privind originalitatea lucrărilor, listat + format electronic PDF
7. copia diplomei de doctor sau copia atestatului de recunoaştere sau echivalare a acesteia
conform cu originalul, listată față-verso + format electronic PDF
8. documente personale de identificare, în copie simplă: certificat de naștere (conform cu
originalul), actul de identitate, dovada schimbării numelui în cazul în care numele înscris pe
diplomă nu mai coincide cu cel din actul de identitate (conform cu originalul), listate față-verso
+ format electronic PDF
9. cv-urile actualizate și semnate ale membrilor referenți din comisia de susținere a tezei de
abilitare, listate față-verso + format electronic PDF
10. Teza de abilitare:
- listată faţă-verso, prezentată într-un dosar de plastic cu şină sau spiralată (un exemplar format
A4) + format electronic PDF
- în format A4 tipărit, copertat (3 exemplare);
11. rezumatul tezei de abilitare în limba engleză(listat faţă-verso și în format PDF) și limba
română (listat faţă-verso și în format PDF)

12. componenţa comisiei de specialitate pentru susţinerea tezei de abilitare – listat și în format
word
13. un stick care va cuprinde documentele care se vor publica pe site-ul oficial al instituţiei:
- curriculum vitae (model Europass) – format word și PDF;
- lista de lucrări ale candidatului - format word și PDF;
- fişa de verificare privind îndeplinirea standardelor (anexa 2 a/b) - format word și
PDF;
- rezumatul tezei de abilitare în limba engleză (format word și PDF) și limba română (format
word și PDF) componenţa comisiei de specialitate pentru susţinerea tezei de abilitare - format
word.
14. Două CD-uri cu varianta electronică a tezei de abilitare, format A4 PDF.
15. Acordul de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (listat și în
format PDF)
16. Cerere susţinere teză în regim online
17. Date de contact membrii comisie abilitare (formular TIP) – (format tipărit și PDF)
Toate documentele solicitate vor fi printate față – verso. Dosarele incomplete nu vor fi
acceptate.
 TEZA DE ABILITARE va fi redactată conform ghidului de întocmire și redactare a tezei
de abilitare din cadrul UMFVBT, aprobate prin H.S. Nr.201/18470/18.12.2020.
 REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT, cu o lungime de maximum 15 pagini, în limbile
romană și engleză, cu aceleași caracteristici de redactare ca și teza de abilitare, se printează
și se copertează (cu copertă simplă) separat față de teză.
 COMPONENŢA COMISIEI DE SPECIALITATE PENTRU SUSŢINEREA TEZEI DE
ABILITARE
Comisia de abilitare propusă de IOSUD - UMFVBT este formată din 3 membri titulari și 2
membri supleanți, specialiști cu renume în domeniul de doctorat vizat de candidat, care dețin
calitatea de conducător de doctorat și nu se află în situația de conflict de interese.
În cazul în care oricare dintre membrii titulari ai comisiei de abilitare se află în
imposibilitatea exercitării atribuțiilor, acesta se înlocuiește cu unul din cei 2 membri
supleanți.

Cel puțin 2 dintre membrii comisiei de abilitare din cei trei care vor analiza abilitarea, își
desfășoară activitatea în afara IOSUD UMFVBT care organizează procesul de obținere a
atestatului de abilitare sau în afara instituției din care provine candidatul, dacă acestea sunt
distincte.
PASUL II


Dosarul de abilitare este verificat de către 2 membrii CSUD desemnați de directorul CSUD
si vizat de către Directorul CSUD şi Directorul Şcolii Doctorale din domeniul abilitării. În
urma verificării aceștia certifică prin semnare pe fişa de îndeplinire a standardelor minimale
necesare

şi

obligatorii

pentru

acordarea

atestatului

de

abilitare

în

Domeniul

Medicină/Domeniul Farmacie (Anexa 2a), Domeniul Medicină Dentară (Anexa 2b),
îndeplinirea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru acordarea atestatului de
abilitare. Avizul favorabil al celor doi membrii CSUD este condiție obligatorie pentru
finalizarea procedurilor de susținere a tezelor de abilitare. Cei doi membrii care avizează fişa
de îndeplinire a standardelor minimale, necesare şi obligatorii pentru demararea procedurii
de acordare a atestatului de abilitare și teza de abilitare, vor motiva cele necesare.


După obținerea avizului membrilor desemnați de Directorul CSUD, se înaintează
propunerea de comisie privind componența comisiei de evaluare a tezei de abilitare, semnată
de Directorul CSUD către Consiliul de Administrație al UMFVBT.



După aprobarea propunerii de comisie, se emite Decizia Rectorului UMFVBT. Dosarul
complet al candidatului, împreună cu propunerea de comisie pentru evaluarea tezei de
abilitare se înaintează la CNATDCU.



Depunerea tezei de abilitare în format tipărit, copertat (3 exemplare) la Secretariatul Școlii
Doctorale.



Depunerea tezei de abilitare la Biblioteca UMFVBT de către secretariatul Școlii Doctorale.



Afișarea pe site-ul UMFVBT (www.umft.ro) a documentelor specificate la pasul I (pct.13)
PASUL III



După primirea în format fizic a rezoluției privind aprobarea comisiei de evaluare a tezei de
abilitare de către CNATDCU, se depune cererea de susținere a tezei de abilitare în regim
online/onsite avizată de către Directorul CSUD. În termen de maximum 90 de zile de la
primirea notificării cu privire la numirea comisiei de abilitare de către CNATDCU, IOSUDUMFVBT organizează susținerea publică a tezei de abilitare.



Pentru susținerea tezei de abilitare în regim online, Secretariatul Școlii Doctorale va întocmi
pe platforma Zoom în urma consultării cu candidatul, programarea privind data și ora
susținerii.



În urma programării susținerii tezei de abilitare, Secretariatul Școlii Doctorale va transmite
datele de conexiune membrilor comisiei, candidatului și va afișa pe site-ul UMFVBT
anunțul privind susținerea tezei și datele de conexiune.
RECTOR,
Prof. Univ. Dr. Octavian Marius CREŢU

Director CSUD,
Prof. Univ. Dr. Cristina Adriana DEHELEAN

Vizat oficiul juridic,
C.j. Dr. Mihaela Codrina LEVAI
Semnătura olografă este aplicată pe varianta originală a documentului care se păstrează în arhiva Senatului universitar.
Prezentul act are aceeași forță juridică ca și documentul original.

Anexa 2a

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE
„VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA

Avizat Rector,
Prof. Univ. Dr. Octavian Marius CREŢU

FIŞA DE ÎNDEPLINIRE A STANDARDELOR MINIMALE
NECESARE ŞI OBLIGATORII PENTRU OBȚINEREA
ATESTATULUI DE ABILITARE
în cadrul IOSUD - UMFVBT
Domeniile de doctorat: Medicină, Farmacie

PARTEA I
I. Date despre candidat
Nume:
Prenume:
1. Doctor în ştiinţe
□ DA
□ NU
Titlul tezei de doctorat:
Ordinul de confirmare:
2. Medic / medic dentist / farmacist primar în specialitatea postului (la disciplinele cu corespondent în
Nomenclatorul de specialități medicale, medico-dentare și farmaceutice al Ministerului Sănătății)

□ DA

□ NU

Ordinul de confirmare:
II. Date numerice privind îndeplinirea standardelor minimale naţionale, conform Anexelor nr. 20 şi 23
ale Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 6129/20.12.2016
1. Articole publicate în reviste cotate ISI în calitate de autor principal
Criteriul
Număr articole publicate în reviste cotate ISI în
calitate de autor principal

Standard minim: 10 articole

2. Articole publicate în reviste cotate ISI încalitate de coautor
Criteriul
Număr articole publicate în reviste cotate ISI în
calitate de coautor

Standard minim: 5 articole

3. Factorul cumulat de impact pentru articolele publicate ca autor principal în reviste cotate ISI
(FCIAP)
Criteriul
Factor cumulat de impact autor principal

Standard minim: 10

4. Indexul Hirsch
(va fi luat în considerare Indexul Hirsch calculat utilizând ISI Web of Science)
Criteriul
Standard minim: 6
Index Hirsch

8

PARTEA a II-a
CERTIFICAREA DIPLOMELOR ŞI
TITLURILOR MEDICALEŞI ŞTIINŢIFICE MINIMALE
NECESARE ŞI OBLIGATORII
Nr.

1.

Deţinere
DA / NU

Documentul

Certificarea
Oficiului Juridic al
UMFVBT

Diploma de Doctor în Ştiințe
Serie __ Nr. _______

2.

Nr.

Deținerea titlului de medic primar la disciplinele
care au corespondent în Nomenclatorul de
specialități medicale, medico-dentare și
farmaceutice al Ministerului Sănătății
*
Concordanţe şi conformităţi

1.

Concordanţa între titlurile lucrărilor raportate în
tabele şi dovezile prezentate

2.

Conformitatea valorii raportate a FI

Conform
DA / NU

Certificarea
Director CSUD

Conform
DA / NU

Certificarea Director
Şcoala Doctorală
Medicină-Farmacie

Conform
DA / NU

Certificarea
Membru CSUD

Conform
DA / NU

Certificarea
Membru CSUD

*
Nr.

Concordanţe şi conformităţi

1.

Concordanţa între titlurile lucrărilor raportate în
tabele şi dovezile prezentate

2.

Conformitatea valorii raportate a FI

Nr.

*
Concordanţe şi conformităţi

1.

Concordanţa între titlurile lucrărilor raportate în
tabele şi dovezile prezentate

2.

Conformitatea valorii raportate a FI

Nr.

*
Concordanţe şi conformităţi

1.

Concordanţa între titlurile lucrărilor raportate în
tabele şi dovezile prezentate

2.

Conformitatea valorii raportate a FI
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Nr.
1.

Standardele ştiinţifice - vor fi inserate în Partea a III-a în tabele
Condițiile stabilite de Ordinul ministrului educației naționale și cercetării
științifice nr. 6129/20.12.2016 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 conform Anexei 1 pentru
Medicină, Medicină Dentară și Farmacie
Pentru Medicină:
10 articole ISI în calitate de autor principal.
5 articole ISI în calitate de coautor.
Index Hirsch 6.
Factor cumulat de impact autor principal (FCIAP) 10.
Note asupra metodei de calcul:
1. Va fi luat în considerare indexul Hirsch calculat utilizând ISI Web of Science, Core
Collection, Thomson Reuters pentru întreaga carieră a candidatului ("all years").
2. O revistăcotată ISI este o revistăpentru care Thomson Reuters calculează și publică
factorul de impact în "Journal Citation Reports".
3. Autorul sau autorii principali ai unei publicații se consideră a fi oricare dintre următorii:
a. primul autor
b. autorul corespondent
c. alți autori, a căror contribuție este indicată explicit în cadrul publicației a fi egală cu
contribuția primului autor sau a autorului corespondent
d. ultimul autor.
4. Factorul cumulat de impact va fi calculat pentru articolele la care candidatul este autor
principal (FCIAP). FCIAP = suma factorilor de impact ale articolelor publicate de autor în
calitate de autor principal în reviste cotate ISI.
5. În analiză vor fi incluse articolele originale și reviews. În cazul publicațiilor în reviste cu
factor de impact mai mare decât 3, pot fi luate în considerare și alte tipuri de publicații în
extenso (nu rezumate).
Pentru Farmacie:
10 articole ISI în calitate de autor principal.
5 articole ISI în calitate de coautor.
Index Hirsch 6.
Factor cumulat de impact autor principal (FCIAP) 10.
Note asupra metodei de calcul:
1. Va fi luat în considerare indexul Hirsch calculat utilizând ISI Web of Science, Core
Collection, Thomson Reuters.
2. O revistă cotată ISI este o revistă pentru care Thomson Reuters calculează și publică
factorul de impact în "Journal Citation Reports".
3. Autorul sau autorii principali ai unei publicații se consideră a fi oricare dintre următorii:
a. primul autor
b. autorul corespondent
c. alți autori, a căror contribuție este indicată explicit în cadrul publicației a fi egală cu
contribuția primului autor sau a autorului corespondent
d. ultimul autor.
4. Factorul cumulat de impact va fi calculat pentru articolele la care candidatul este autor
principal (FCIAP). FCIAP = suma factorilor de impact ai articolelor publicate de autor în
calitate de autor principal în reviste cotate ISI.
5. În analiză vor fi incluse articolele originale și reviews. În cazuri speciale, privind alte
tipuri de publicații, posibile, dar probabil cu o contribuție mică în evaluare, decizia va
aparține comisiei de evaluare.

Nu sunt acceptate rezumatele și corecțiile. Nu sunt admise adeverințe sau certificările din partea
editorului că un articol a fost acceptat pentru publicare.

PARTEA a III-a
I. MEDICINĂ/FARMACIE
I.1. Minim 10 articole in extenso in reviste cotate ISI Thomson Reuters (articole în
reviste cu factor de impact) în calitate de autor principal. În analiză vor fi incluse
articole in extenso originale şi reviews.
Autorul sau autorii principali ai unei publicaţii se consideră a fi oricare dintre
următorii:
a.
Primul autor
b.
Autorul corespondent
c.
Alţi autori, a căror contribuţie este indicată explicit în cadrul publicaţiei a fi
egală cu contribuţia primului autor sau a autorului corespondent
d.
Ultimul autor
Nr. AUTORI

TITLU ARTICOL

REVISTA
An, Vol., Nr. Pag.
ISSN

ISI
FI

AFILIEREA
AUTORULUI
TRECUTĂ ÎN ARTICOL

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
...n

I.2. Minim 5 articole in extenso în reviste cotate ISI Thomson Reuters în calitate de
coautor.
Nr. AUTORI
TITLU ARTICOL
REVISTA
ISI
AFILIEREA
An, Vol., Nr. Pag. FI
AUTORULUI
ISSN
TRECUTĂ ÎN ARTICOL
1.
2.
3.
4.
5.
...n

I.3.

Index Hirsch. Va fi luat în considerare Indexul Hirsch calculat
utilizând ISI Web of Science, Core Collection, Thomson
Reuters

I.4.

Factor cumulat de impact autor principal (FCIAP) minim 10.
Factorul cumulat de Impact va fi calculat pentru articolele la
care candidatul este autor principal (FCIAP=suma factorilor de
impact ai articolelor publicate de autor în calitate de autor
principal în reviste cotate ISI)

11

O revistă cotată ISI este o revistă pentru care Thomson
Reuters calculează şi publică factorul de impact în „Journal
Citation Reports”

Confirm prin prezenta că datele menționate mai sus sunt reale și se referă la propria
mea activitate profesională și științifică

Nume şi prenume candidat _____________________
Semnătura ___________________________________
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Anexa 2b

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE
„VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA

Avizat Rector,
Prof. Univ. Dr. Octavian Marius CREŢU

FIŞA DE ÎNDEPLINIRE A STANDARDELOR MINIMALE
NECESARE ŞI OBLIGATORII PENTRU OBȚINEREA
ATESTATULUI DE ABILITARE
în cadrul IOSUD-UMFVBT
Domeniul de doctorat: Medicină Dentară

13

PARTEA I
I. Date despre candidat
Nume:
Prenume:
1. Doctor în ştiinţe
□ DA
□ NU
Titlul tezei de doctorat:
Ordinul de confirmare:
2. Medic dentist primar în specialitatea postului (la disciplinele care au corespondent în
Nomenclatorul de specialități medicale, medico-dentare și farmaceutice al Ministerului
Sănătății)
□ DA
□ NU
Ordinul de confirmare:
II. Date numerice privind îndeplinirea standardelor minimale naţionale, conform Anexei nr.
22 al Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 6129/20.12.2016
5. Articole publicate în reviste cotate ISI în calitate de autor principal
Criteriul

Standard minim:
8 articole ISI in extenso în domeniul postului pentru care
candidează, respectiv în reviste medico-dentare sau medicale cu
factor de impact minim de 0,3, în calitate de autor principal,
publicate de la ultima promovare sau, pentru cei care nu provin
din învățământul superior, în ultimii 5 ani.

Nr. articole
publicate
6. Articole publicate în reviste cotate BDI în calitate de autor principal
Criteriul

Nr. articole
publicate

Standard minim:
20 articole BDI in extenso în calitate de autor principal sau autor
corespondent în domeniul postului pentru care candidează,
respectiv în reviste medico-dentare sau medicale, publicate de la
ultima promovare sau, pentru cei care nu provin din
învățământul superior, în ultimii 5 ani.
Se pot echivala articolele ISI, altele decât cele 5 menționate
anterior, astfel: 1 articol ISI = 3 articole în reviste medico-dentare
sau medicale indexate BDI dar nu și invers.
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PARTEA a II-a
CERTIFICAREA DIPLOMELOR ŞI
TITLURILOR MEDICALEŞI ŞTIINŢIFICE MINIMALE
NECESARE ŞI OBLIGATORII
Nr.

1.

Documentul

Deţinere
DA / NU

Certificarea
Oficiului Juridic al
UMFVBT

Diploma de Doctor în Ştiințe
Serie __ Nr. ___

2.

Nr.

Deținerea titlului de medic primar la disciplinele
care au corespondent în Nomenclatorul de
specialități medicale, medico-dentare și
farmaceutice al Ministerului Sănătății
*
Concordanţe şi conformităţi

1.

Concordanţa între titlurile lucrărilor raportate în
tabele şi dovezile prezentate

2.

Conformitatea valorii raportate a FI

Nr.

*
Concordanţe şi conformităţi

1.

Concordanţa între titlurile lucrărilor raportate în
tabele şi dovezile prezentate

2.

Conformitatea valorii raportate a FI

Nr.

*
Concordanţe şi conformităţi

1.

Concordanţa între titlurile lucrărilor raportate în
tabele şi dovezile prezentate

2.

Conformitatea valorii raportate a FI

Nr.

*
Concordanţe şi conformităţi

1.

Concordanţa între titlurile lucrărilor raportate în
tabele şi dovezile prezentate

2.

Conformitatea valorii raportate a FI

Conform
DA / NU

Certificarea
Director CSUD

Conform
DA / NU

Certificarea Director
Şcoala Doctorală
Medicină Dentară

Conform
DA / NU

Certificarea
Membru CSUD

Conform
DA / NU

Certificarea
Membru CSUD
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Nr.
1.

Standardele ştiinţifice - vor fi inserate în Partea a III-a în tabele
Condițiile stabilite de Ordinul ministrului educației naționale și cercetării
științifice nr. 6129/20.12.2016 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 conform Anexei 1 pentru
Medicină, Medicină Dentară și Farmacie
Pentru Medicină Dentară:
 minim 8 articole ISI in extenso în domeniul postului pentru care candidează,
respectiv în reviste medico-dentare sau medicale cu factor de impact minim
de 0,3, încalitate de autor principal, publicate de la ultima promovare sau,
pentru cei care nu provin din învățământul superior, în ultimii 5 ani.
 minim 20 articole BDI in extenso în calitate de autor principal sau autor
corespondent în domeniul postului pentru care candidează, respectiv
înreviste medico-dentare sau medicale, publicate de la ultima promovare
sau, pentru cei care nu provin din învățământul superior, în ultimii 5 ani.
 se pot echivala articolele ISI, altele decât cele menționate anterior, astfel: 1
articol ISI = 3 articole în reviste medico-dentare sau medicale indexate BDI,
dar nu și invers.

Nu sunt acceptate rezumatele și corecțiile. Nu sunt admise adeverințe sau certificările din partea
editorului că un articol a fost acceptat pentru publicare.

PARTEA a III-a
I. MEDICINĂ DENTARĂ
I.1. Minim 8 articole ISI in extenso în domeniul postului pentru care candidează,
respectiv în reviste medico-dentare sau medicale cu factor de impact minim de 0,3, în
calitate de autor principal, publicate de la ultima promovare sau, pentru cei care nu
provin din învățământul superior, în ultimii 5 ani. Articole in extenso in reviste cotate
ISI Thomson Reuters (articole în reviste cu factor de impact) în calitate de autor
principal.
Nr. AUTORI
TITLU ARTICOL
REVISTA
ISI
AFILIEREA
An, Vol., Nr. Pag. FI
AUTORULUI
ISSN
TRECUTĂ ÎN ARTICOL
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
...n

I.2. Minim 20 articole BDI in extenso în calitate de autor principal sau autor
corespondent în domeniul postului pentru care candidează, respectiv în reviste
medico-dentare sau medicale, publicate de la ultima promovare sau, pentru cei care
nu provin din învățământul superior, în ultimii 5 ani. Se pot echivala articolele ISI,
altele decât cele menționate anterior, astfel: 1 articol ISI = 3 articole în reviste
medico-dentare sau medicale indexate BDI, dar nu și invers.
Nr. AUTORI
TITLU ARTICOL
REVISTA
BDI/ISI
AFILIEREA
An, Vol., Nr. Pag.
AUTORULUI
ISSN
TRECUTĂ ÎN ARTICOL
6.
7.
8.
9.
10.
...n

Confirm prin prezenta că datele menționate mai sus sunt reale și se referă la propria
mea activitate profesională și științifică

Nume şi prenume candidat _____________________
Semnătura ___________________________________

