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

a. cerere-tip pentru susţinerea abilitării înregistrată la Registratura universității (anexa 1);

b. fişa de îndeplinire a standardelor minimale, fişa Excel, anexa 2 a pentru domeniul Ştiinţe
Agricole Inginereşti (comisia 14), anexa 2 b pentru domeniul Medicină Veterinară (comisia
21);

c. un portofoliu de lucrări ştiinţifice considerate relevante de către candidat, elaborate în
domeniul de doctorat vizat, sub forma unei liste/sinteze, iar forma extinsă încărcată pe site-ul
oficial al IOSUD/IOD;

d. curriculum vitae şi lista de lucrări, semnate de către candidat;

e. declaraţie pe propria răspundere a candidatului privind îndeplinirea standardelor minimale
stabilite de CNATDCU şi aprobate prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice
din lista de lucrări;

f. copie legalizată a diplomei de doctor şi, dacă este cazul, copia legalizată a atestatului de
recunoaştere sau echivalare a acesteia;

g. documentele personale de identificare, în copie simplă: actul de identitate, dovada
schimbării numelui în cazul în care numele înscris pe diplomă nu coincide cu cel din actul de
identitate;

h. listă contracte de cercetare, în calitate de director, copie după prima pagină a contractelor,
cu semnături;

i. teza de abilitare și dosarul de abilitare prezentată  în format electronic pe un CD și în format
tipărit, A4, față-verso prezentată într-un dosar de plastic cu șină, perforată și îndosariată
pagină cu pagină sau spiralată, fară coperți groase;

j. dovada de la caseriea USAMV Cluj-Napoca a achitării taxei de abilitare sau a modalității
de achitare a acestei sume din resurse financiare.

Solicitantul va depune la secretariatul școlii doctorale dosarul în două exemplare

NOTĂ: Toate documentele din dosarul de abilitare, pe care IOSUD/IOD îl transmite la
MEN trebuie să fie redactate sub o formă sintetică, printate față-verso, fără spații libere
(de la punctul a până la punctul g, inclusiv), vor fi prezentate într-un dosar de plastic cu
șină, unde toate documentele vor fi perforate și îndosariate, pagină cu pagină, fără mape
de foi, separatoare, bibliorafturi. De asemenea, forma electronică a dosarului și a tezei de
abiliatre va fi prezentată pe un CD.

Pentru a se verifica de către CNATDCU propunerile referitoare la componența
comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare trebuie realizat un format
Excel, ce va fi transmis oficial către MEN, care să conțină cel puțin informațiile din
Anexa care să fie publicată pe pagina web a IOSUD/IOD, respectiv să nu fie un format
PDF, pentru a fi accesibilă în privința verificării.
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