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Prof. univ.Dr. Doru Pamfil 

 

REGULAMENT PRIVIND OB ŢINEREA ATESTATULUI DE 

ABILITARE 

 

 Prevederi legale: 

- Legea 1/2011 (Legea Educației Naționale) cu modificările şi completările ulterioare, 

art. 166, 217 şi 300 

- Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5644/2012, 

privind unele măsuri de organizare şi funcţionare a CNATDCU, cu modificările 

ulterioare 

- Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6560/2012, 

privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea 

titlurilor didactice din învăţămîntul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-

dezvoltare, cu modificările ulterioare 

- HG nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi 

Cercetării Ştiinţifice 

- Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 3121/2015 privind aprobarea 

metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea procesului de obţinere a atestatului 

de abilitare. 

-  Carta USAMV din Cluj  Napoca 

 

I.  Dispozitii generale 

 
Art. 1. Abilitarea reprezintă certificarea calităţii unei persoane de a conduce teze de doctorat.  
 
Art. 2. Teza de abilitare relevă capacităţile şi performanţele didactice, de cercetare și de 
management al cercetării ale candidatului.  
 
Art. 3. Atestatul de abilitare este acordat prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării 
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ştiinţifice, la propunerea Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi 
Certificatelor Universitare (CNATDCU).  
 
Art. 4. Susţinerea în sesiune publică a tezei de abilitare în vederea obţinerii atestatului de 
abilitare se realizează în cadrul USAMV Cluj-Napoca în calitate de instituție organizatoare 
de studii universitare de doctorat (IOSUD) în domeniul solicitat de candidat. 
 
a)  Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca este instituţie 
organizatoare de studii universitare de doctorat în domeniile agronomie, horticultură, 
zootehnie, biotehnologii și medicină veterinară. 
 
Art. 5. Pentru a se putea înscrie în procesul de acordare a atestatului de abilitare, candidatul 
trebuie să îndeplinească standarde minimale identice cu standardele de acordare a titlului de 
profesor universitar, respectiv CS I, stabilite de CNATDCU şi aprobate prin ordin al 
ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice pentru domeniile din IOSUD USAMV CN.  
 

Art. 6. Cadrele didactice de la USAMV Cluj își vor putea susține teza de abilitare în 
universitatea în care sunt angajate sau în cadrul unor alte Instituții Organizatoare de Studii 
Universitare de Doctorat ( IOSUD)/ Instituții Organizatoare de Doctorat (IOD). 

 
II. Teza de abilitare, dosarul de abilitare şi componenţa comisiei de abilitare 
 
Art. 7 (1) Teza de abilitare conține și prezintă: 
 
a) în mod succint şi documentat, principalele rezultate ştiinţifice originale obţinute de către 
candidat în cercetarea ştiinţifică si activitatea didactică, după obținerea titlului de doctor, în 
domeniul de doctorat vizat, cu indicarea evoluţiei carierei academice, ştiinţifice şi 
profesionale, precum şi a direcţiilor principale de dezvoltare a acesteia, în contextul global al 
realizărilor ştiinţifice semnificative şi de actualitate din domeniul de specialitate al autorului 
tezei de abilitare; 
 
b) capacitatea individuală a candidatului de a coordona echipe de cercetare, de a organiza şi 
gestiona activităţi didactice, de explicare şi facilitare a învăţării şi cercetării. 
 
(2) Candidatul poate opta pentru redactarea tezei de abilitare în limba română, caz în care va 
fi însoţită de un rezumat în limba engleză, sau într-o limbă de largă circulaţie internaţională, 
caz în care va fi însoţită de un rezumat în limba română.  
 

(3) formatul tezei de abilitare poate urma formatul tezelor de doctorat recomandat de 
Scolile Doctorale din USAMV CN. 

Teza de abilitare are  următoarea structură:  
(a) Rezumatul (minimum 4.000 de caractere, maximum 6.000 de caractere) prezintă 

sinteza tezei de abilitare.  
(b) Realizări ştiinţifice şi profesionale, planuri de evoluţie şi dezvoltare a carierei. Aceasta 

parte va include trei secţiuni: 
       (b1) În prima secţiune, de minimum 150.000 de caractere și de maximum 300.000 de 

caractere (inclusiv formule), se prezintă realizările ştiinţifice, profesionale şi academice, pe 
direcţii tematice disciplinare sau interdisciplinare. Realizările sunt documentate prin trimiteri la 
publicaţii, brevete sau alte realizări făcute publice, fiecare trimitere oferind posibilitatea 
verificării. Dintre acestea, cele mai importante lucrări (minim 5) vor fi incluse în dosarul de 
abilitare. Totodată, realizările personale sunt prezentate în contextul stadiului actual al cercetării 
ştiinţifice din domeniul tematic al specialităţii, pe plan internaţional sau pe plan naţional pentru 



domeniile de cercetare cu specific naţional, scoţându-se în evidenţă, în mod argumentat şi 
documentat, relevanţa şi originalitatea contribuţiilor personale. 

      (b2) În a doua secţiune, de maximum 25.000 de caractere, se prezintă planuri de 
evoluţie şi dezvoltare a propriei cariere profesionale, ştiinţifice şi academice, respectiv direcţii de 
cercetare/predare/aplicaţii practice şi moduri probabile de acţiune pentru punerea în practică a 
acestora. 

      (b3) A treia secţiune prezintă referinţe bibliografice asociate conţinutului primelor două 
secţiuni. 

 
 
Art. 8. (1) Dosarul candidatului pentru acordarea atestatului de abilitare va include 
minimum documentele următoare: 
 
a) cererea-tip pentru susţinerea abilitării, avizată de către rector, redactată conform anexei 1; 
 
b) fişa de îndeplinire a standardelor minimale, redactată conform anexei 2A sau 2B (listat + 
format PDF pe CD);  
 
c) un portofoliu de lucrări ştiinţifice considerate relevante de către candidat, elaborate în 
domeniul de doctorat vizat; 
 
d) curriculum vitae (model Europass) şi lista de lucrări, semnate de către candidat (listat + 
format PDF pe CD); 
 
e) o declaraţie pe propria răspundere a candidatului privind îndeplinirea standardelor 
minimale stabilite de CNATDCU şi aprobate prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării 
ştiinţifice, respectiv privind originalitatea lucrărilor ştiinţifice din lista de lucrări; 
 
f) copia legalizată a diplomei de doctor şi, dacă este cazul, copia legalizată a atestatului de 
recunoaştere sau echivalare a acesteia; 
 
g) documente personale de identificare, în copie simplă: actul de identitate, dovada 
schimbării numelui în cazul în care numele înscris pe diplomă nu mai coincide cu cel din 
actul de identitate; 
 
h) teza de abilitare, în format tipărit şi electronic;  
 
i) rezumatul tezei de abilitare (listat +  format PDF pe CD); 
 
j) componenţa comisiei de specialitate pentru susţinerea tezei de abilitare (listat +  format 
word pe CD). 

      k) raportul antiplagiat privind originalitatea tezei de abilitare și a lucrărilor științifice 
publicate. (Anexa 3). 

 
 
(2) în cazul în care documentele prevazute la alin. (1) lit. f) nu sunt redactate în limba română 
sau engleză, ele vor fi însoţite de traducerea legalizată în limba română.  
 
Art. 9. (1) Comisia pentru evaluarea tezei de abilitare este alcătuită din 3 membri, specialişti 
cu renume în domeniul de doctorat vizat de candidat, care deţin calitatea de conducător de 
doctorat.  



 
(2) Minimum 2 dintre membrii comisiei de specialitate trebuie să nu fie cadre didactice 
titulare sau cercetători in cadrul instituţiei care organizează procesul de obţinere a atestatului 
de abilitare sau în cadrul instituţiei din care provine candidatul, dacă acestea sunt distincte.  
 
(3) IOSUD – USAMV Cluj-Napoca, prin CSUD, propune și transmite CNATDCU 
propunerile cu privire la componenţa comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de 
abilitare, cu specificarea calității de președinte sau membru.  
 
(4) CNATDCU, prin intermediul comisiei de specialitate aferente domeniului de doctorat 
vizat, numeşte comisia prevazută la alin (1). 
 
III. Procedura de abilitare şi emiterea atestatului de abilitare 
 
Art. 10. (1) IOSUD - USAMV Cluj-Napoca prin CSUD verifică dacă dosarul candidatului 
pentru acordarea atestatului de abilitare este complet, precum şi dacă sunt îndeplinite 
standardele minimale identice cu cele pentru acordarea titlului de profesor universitar, 
stabilite de CNATDCU şi aprobate prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice.  
 

Art. 11. IOSUD -  USAMV Cluj-Napoca, după primirea notificării CNATDCU, cu privire la 
aprobarea susţinerii publice a tezei de abilitare, precum şi asupra componenţei comisiei de  
specialitate pentru susţinerea tezei,  organizează susţinerea publică a tezei de abilitare. 

 
IOSUD – USAMV  Cluj-Napoca va publica pe site-ul oficial al instituţiei următoarele 
documente: 
 
a) curriculum vitae (model Europass) şi lista de lucrări ale candidatului; 
 
b) fişa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale; 
 
c) rezumatul tezei de abilitare; 
 
d) componenţa comisiei de specialitate pentru susţinerea tezei de abilitare.  
 
Art. 12. Comisia de specialitate pentru susţinerea tezei de abilitare analizează dosarul de 
abilitare depus de candidat înaintea sustinerii publice şi mai poate solicita alte lucrări 
ştiinţifice sau documente relevante pentru activitatea ştiinţifică, profesională şi academică a 
acestuia.  
 
Art. 13. (1) Teza de abilitare se susţine, de regulă, în limba română, în cadrul unei sesiuni cu 
un caracter public.  
 
(2) în urma susţinerii publice, comisia de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare 
întocmeşte un raport de evaluare, care cuprinde propunerea de acceptare sau respingere a 
tezei de abilitare, precum şi motivaţia deciziei luate. (Anexa 4). 
 
Art. 14. IOSUD - USAMV Cluj-Napoca transmite dosarul candidatului, împreună cu raportul 
prevazut la art. 12 alin. (2), către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice - CNATDCU, 
pentru analiză şi decizie.  
 
Art. 15. Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, prin direcţia de specialitate, verifică 
conformitatea dosarului, potrivit art. 7 şi 8. În cazul în care lipsesc elemente din dosar, 



Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice solicită completarea acestuia. Dacă IOSUD - 
USAMV Cluj-Napoca nu transmite documentele solicitate în termen de 5 zile lucrătoare, 
dosarul candidatului se returnează. 
 
Art. 16. Comisia de specialitate a CNATDCU analizează dosarul de abilitare şi propune 
Consiliului general al CNATDCU, după caz, acordarea sau neacordarea atestatului de 
abilitare, pe baza unei rezoluţii motivate.  
 
Art. 17. Consiliul general al CNATDCU, pe baza rezoluţiei comisiei de specialitate, 
analizează şi validează, după caz, propunerea de acordare sau de neacordare a atestatului de 
abilitare.  
 
Art. 18. (1) Pe baza validării de către CNATDCU a rezoluţiei favorabile de acordare a 
atestatului de abilitare se emite, pentru fiecare candidat, ordin al ministrului educaţiei şi 
cercetării ştiinţifice.  
 
(2) Ordinul prevăzut la alin. (1) reprezintă atestatul de abilitare. 
 
(3) Ordinul prevăzut la alin. (1) se transmite către IOSUD – USAMV Cluj-Napoca 
 
(4) IOSUD – USAMV Cluj-Napoca are obligatia să comunice candidatului ordinul MECS 
privitor la obținerea atestatului de abilitare și să îl facă public pe site-ul universitătii.  
 
(5) în cazul în care CNATDCU validează rezoluţia de neacordare a atestatului de abilitare, 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice transmite aceasta rezolutie IOSUD - USAMV 
Cluj-Napoca, cu obligaţia ca aceasta să o comunice candidatului, şi returnează dosarul de 
abilitare. Candidatul poate depune contestație la comisia CNATDCU, urmând să primească 
răspuns în termenul prevăzut de lege.  
 
IV. Dispozitii finale 
 

Art. 19. După emiterea ordinului prevăzut la art. 17 alin. (1), Ministerul Educaţiei şi Cercetării 
Ştiinţifice, prin direcţia de specialitate, arhivează dosarul de abilitare, cu excepţia tezei de 
abilitare, în format tiparit, care se returneaza IOSUD – USAMV  Cluj-Napoca. 
 
Art. 20.(1) IOSUD - USAMV Cluj-Napoca percepe o taxa de abilitare, în scopul acoperirii 
cheltuielilor cu privire la organizarea şi susţinerea tezei de abilitare. Cuantumul acestei taxe este 
stabilit de Senatul universităţii, la propunerea Consiliului de administrație. 

 (2) Pentru cadrele didcatice, care fac parte din Consorțiul USAMV din România, IOSUD 
organizatoare, acordă o reducere a taxei de abilitare de 50%. 

 
Art. 21. (1) Pentru acceptarea într-o Şcoală Doctorală, cadrul didactic care deţine atestatul de 
abilitare depune o cerere la CSUD din IOSUD-ul unde doreşte să desfăşoare activitatea de 
Conducător de doctorat (anexa 5);  
 (2) După avizul CSUD din IOSUD, solicitarea este supusă aprobării Senatului Universităţii;  
 (3) În urma aprobării solicitării, cadrul didactic obţine calitatea de conducător de doctorat al 
Şcolii doctorale respective şi poate primi locuri/poziţii vacante pentru studenţi-doctoranzi, în 
conformitate cu Regulamentul de  organizare şi funcţionare a Şcolii doctorale.  

 
 
 
 



 
 

 
Anexa Nr. 1 

Universitatea de Ştiinţe Agricole si Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 
 

Avizat 
 Rector 

Prof. Dr. Doru Pamfil 
 
 
 

CERERE-TIP 
Pentru susţinerea tezei de abilitare 

 
 

Domnule Rector, 
 
 

    Subsemnatul/Subsemnata................................................................................ (prenumele 
şi numele), 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 IOSUD - Universitatea de Ştiinţe Agricole si Medicină Veterinară din Cluj-
Napoca 
    Declar pe propria răspundere că informaţiile prezentate în această cerere şi în dosarul de 
abilitare corespund realităţii. 
 
 

Data 
                                                                                                                        Semnătura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

     Domeniul tezei de abilitare......................................... 

 

Anexa 2b 
 
 
 
 

FIŞA 
de îndeplinire a standardelor minimale  

 
Candidat: ..................................................................................................., domiciliu 

............................................................................., data naşterii ......................................... 

 
 

 I. Standarde şi condiţii minimale necesare şi obligatorii pentru susținerea tezei și acordarea 

atestatului de abilitare, stabilite prin OMECTS nr. 6560/20.12.2012, pentru Comisia Medicină 

Veterinară. 

A.1 Activitatea didactică și profesională Minim prev ăzut Realizat 

1.1. Cărţi şi capitole în cărţi de specialitate  2  

din care 1 prim autor  

  1.2.Material didactic/Lucrări didactice:  
      1.2.1. Manuale didactice/monografii 

  
2 prim autor  

      1.2.2. Indrumătoare de laborator/aplicaţii 1 prim autor  

1.3.Coordonare programe de studii, organizare 
şi coordonare programe de formare continuă 

- 
 

1.4. Proiecte educaţionale şi de formare 
continuă 

- 
 

A.2. Activitatea de cercetare   

 2.1. Articole în reviste cotate ISI Thomson 
Reuters  

4,din care  
2 cu FI cumulat 0,5(A) 

 

2.2. Articole în volumele unor manifestări 
stiinţifice indexate ISI proceedings/ Articole 
publicate în rezumat în reviste şi  volumele unor 
manifestări ştiinţifice cotate ISI. 

2 

 

2.3. Articole în reviste şi volumele unor 
manifestări ştiinţifice indexate în alte baze de 
date internaţionale 

30 
 

 2.4. Proprietate intelectuală, brevete de 
invenţie şi inovaţie, etc. 
 

- 
 

      2.4. Granturi/proiecte câstigate prin 
competiţie. 

Director/responsabil  
minim 2 

 



A.3. Recunoașterea și impactul activității 
  

 3.1. Citări în reviste ISI şi BDI -  

      3.2. Prezentări invitate în plenul unor 
manifestări ştiinţif ice naţionale şi internaţionale 
şi Profesor invitat (exclusiv ERASMUS) 
 

- 

 

3.3. Membru în colectivele de redacţie sau 
comitete ştiinţifice ale revistelor şi 
manifestărilor ştiinţifice, organizator de 
manifestări ştiinţifice, recenzor pentru reviste şi 
manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale 
indexate ISI 

- 

 

3.4. Experienţa de management, analiză şi 
evaluare în cercetare şi/sau învăţământ - 

 

3.5. Premii -  

3.6. Membru în academii, organizaţii, 
asociaţii profesionale de prestigiu, naţionale şi 
internaţionale, apartenenţă la organizaţii din 
domeniul educaţiei şi cercetării  

- 

 

II. Condi ţii minimale (punctaj)  * 
 
 

Minimum de puncte 
prevăzut 

Puncte realizate de 
candidat 

A1. Activitatea didactică şi profesională 200  

A2. Activitatea de cercetare 300  

A3. Recunoaşterea impactului activităţii 100  

TOTAL (A1+A2+A3) 600  

*  Punctajul se calculează pe baza fişei de susţinere a îndeplinirii standardelor minimale 
specifice comisiei de specialitate CNATDCU.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Domeniul tezei de abilitare......................................... 

Anexa 2a 
 
 
 

FIŞA 
de îndeplinire a standardelor minimale  

 
Candidat: ..................................................................................................., domiciliu 

............................................................................., data naşterii ......................................... 

 
 
I.  Standarde şi condiţii minimale necesare şi obligatorii pentru susținerea tezei și acordarea 
atestatului de abilitare, stabilite prin OMECTS nr. 6560/20.12.2012, pentru Comisia ingineria 
resurselor vegetale şi animale. 

A.1 Activitatea didactică și profesională Minim prev ăzut Realizat 

1.1. Cărţi şi capitole în cărţi de specialitate 
ca autor, din care: 

2 
 

     Manuale universitare, tratate, monografii 
publicate, în domeniul de doctorat, ca singur 
sau prim autor cu contribuţie de peste 50%. 

1 

 

A.2. Activitatea de cercetare   

 2.1. Articole în reviste cotate ISI 
Thomson Reuters şi în volume indexate ISI 
proceedings, în domeniul de doctorat 

6 

 

2.2. Articole în reviste si volumele unor 
manifestări stiinţifice indexate în alte baze de 
date internaţionale. 

15 
 

 2.3. Proprietate intelectuală, brevete de 
invenţie, tehnologii şi produse omologate 
 

- 
 

      2.4. Granturi/proiecte câstigate prin 
competiţie inclusiv proiecte de 
cercetare/consultanţă (valoare de minim 10 
000 Euro echivalent), în domeniul de 

Director/responsabil  
minim 2 

 

A.3. Recunoaștere și impactul activității   

 3.1. Citări în reviste ISI şi BDI -  
      3.2. Prezentări invitate în plenul unor 
manifestări ştiinţifice naţionale şi 
internaţionale şi Profesor invitat (exclusiv 
ERASMUS) 

- 

 



3.3. Membru în colectivele de redacţie sau 
comitete ştiinţifice ale revistelor şi 
manifestărilor ştiinţifice, organizator de 
manifestări ştiinţifice, recenzor pentru reviste 
şi manifestări ştiinţifice naţionale şi 
internaţionale 

- 

 

3.4. Experienţa de management -  
3.5. Premii -  
3.6. Membru în academii, organizaţii, 

asociaţii profesionale de prestigiu, naţionale 
şi internaţionale, apartenenţă la organizaţii 
din domeniul educaţiei şi cercetării  

- 

 

II. Condi ţii minimale (punctaj)  * 
 
 

Minimum de puncte 
prevăzut 

Puncte realizate de 
candidat 

A1. Activitatea didactică şi profesională 100  

 A2. Activitatea de cercetare 260  

A3. Recunoaşterea şi impactul activit ăţii 40  

TOTAL (A1+A2+A3) 400  

*  Punctajul se calculează pe baza fişei de sustinere a îndeplinirii standardelor minimale 
specifice comisiei de specialitate CNATDCU.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Data,          Candidat, 

 
.......................      ........................................................... 

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECLARA ŢIE,  
 
 

 Subsemnatul/subsemnata, …………............………………………., cu domiciliul în 

judeţul .............. municipiul/oraşul/comuna ................................. sat ...................., sectorul 

..................., cod poştal ..................., strada ..............................................., nr ......., bl ......., sc 

........, et ........, ap ....., telefon ........................................., e-mail .................................................., 

posesor al CI, seria .........., nr ............................., candidat/candidată pentru obţinerea Atestatului 

de abilitare, declar pe propria răspundere,  cunoscând prevederile art. 292  Cod Penal privind  

falsul  în  declaraţii,  că  îndeplinesc cumulativ cerinţele precizate la art. 5 din Regulament și că  

toate  informaţiile  din  dosarul  meu  de  concurs  sunt  reale,  iar realizările prezentate nu sunt 

un plagiat, fiind creaţia mea personală. 

 

 

 

 

 

 

Data ……………………. 

          
         (semnătura în original) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Anexa Nr. 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSITATEA DE ŞTIIN ŢE AGRICOLE ŞI MEDICINA VETERINARA  
din CLUJ-NAPOCA  

RAPORTUL DE EVALUARE AL COMISIEI DE ABILITARE 
Din data de...................... 

 
NUMELE şi Prenumele candidatului: ......................................................................................... 
Titlul tezei de abilitare/direcţiile principale de cercetare: 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
Domeniul de studii universitare de doctorat: ............................................................................. 
(în care urmează să se confere calitatea de conducător de doctorat) 
 
Denumirea Instituţiei Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD):  
Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj-Napoca 
 
Punctele tari ale tezei de abilitare: 
1. 
2. 
3. 
. 
 
Punctele slabe ale tezei de abilitare: 
1. 
2. 
3. 
. 
Rezultatul votului / observaţii / concluziile comisiei de abilitare se motivează în continuare 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
................................... 
...........................................................................................................................................................
................. 
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COMISIA DE ABILITARE 



Numele şi prenumele     Semnătura 

1. Presedinte................................................  .................................... 

2. Membru................................................   ..................................... 

3. Membru................................................   ..................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexa 5 



 
 
 
  Se aprobă,  

   RECTOR, 
                    Prof. univ. Dr .DORU PAMFIL 

 
 

 
 
 
 
 

Domnule Rector,  
 
 
 
 Subsemnatul/Subsemnata, _______[prenumele, numele]_______________________ 

titular la disciplina/disciplinele  ________________________________________________, cu 

funcţia de ______________________, posesor al Certificatului de abilitare nr. _____________, 

din ________  

_______, vă rog să-mi aprobaţi desfăşurarea activităţilor de conducere de doctorat în cadrul 

Şcolii doctorale   _________________________________________________. 

 

 

[Data]                 [Semnătura] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domnului Rector al Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj 
 


