
 
 
 
 

 

 

  

Dosarul candidatului pentru acordarea atestatului de abilitare va include 

următoarele documente: 

 

1. cererea-tip pentru susţinerea Abilitării  

2. dosar cu standardele minimale necesare şi obligatorii pentru obținerea atestatului de 

abilitare, anexa 2 a pentru domeniul Medicină, Farmacie sau anexa 2 b 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 cuprins. 

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. Referat de acceptare membru referent în comisia de susținere a tezei de abilitare 

17. Cerere susţinere teză în regim online  

Important!  

Toate documentele solicitate vor fi printate față – verso. 

 

 

 

  


