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Conform art. 300 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, „Teza de abilitare 

relevă capacitățile și performanțele didactice și de cercetare. Teza prezintă în mod documentat 

realizările profesionale obținute ulterior conferirii titlului de doctor în știință, care probează 

originalitatea și relevanța contribuțiilor academice, științifice și profesionale și care 

anticipează o dezvoltare independentă a viitoarei cariere de cercetare și/sau universitare”.  

Teza de abilitare se bazează pe rezultatele ştiinţifice publicate/brevetate sau pe 

realizările profesionale făcute publice anterior depunerii dosarului de abilitare şi ulterior 

obţinerii titlului de doctor, făcând trimitere la respectivele publicaţii, brevete sau realizări fără 

a fi obligatorie reproducerea lor. Acestea se prezintă succint în scopul indicării evoluţiei şi 

dezvoltării carierei academice, ştiinţifice şi profesionale, precum și a direcţiilor principale şi 

de dezvoltare viitoare ale acesteia, în contextul global al realizărilor ştiinţifice semnificative şi 

de actualitate din domeniul de specialitate al autorului tezei de abilitare.  

Procedura de acordare a atestatului de abilitare este stabilită de Ordinul ministrului 

educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5691/2011 privind aprobarea Regulamentului 

de funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor 

Universitare în vederea evaluării tezelor de abilitare şi a modelului Cererii-tip pentru 

susţinerea tezei de abilitare.  

 

Structura tezei de abilitare  

1. 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 şi planuri de evoluţie şi dezvoltare a carierei. Aceasta 

parte are trei secţiuni. 

 (i) 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 (maxim 10) 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. 

 (ii) 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.  

 (iii) A treia secţiune prezintă referinţe bibliografice asociate conţinutului primelor două 

secţiuni.  

2. Dosarul de abilitare include şi maximum 10 publicaţii, brevete sau alte lucrări ale 

candidatului, în format electronic, selecţionate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante 

pentru realizările profesionale obţinute ulterior conferirii titlului de doctor în ştiinţă. Aceste 

lucrări au şi rolul de a ilustra, parţial sau în totalitate, prezentarea realizărilor ştiinţifice ale 

candidatului, din secţiunea b(i) a tezei de abilitare. În funcţie de subiectul tezei de abilitare, 

lucrările pot fi prezentate şi prin fotografii sau înregistrări audio sau video.  

3. Teza de abilitare în domeniul Științei Sportului și Educației Fizice se redactează și se 

susține, de regulă în limba română, sau într-o limbă de circulație internațională 

(engleză/franceză) 

Rezumatul tezei de abilitare se redactează în două versiuni, în limbile română şi 

engleză. 

4. Teza de abilitare este un document public şi este parte componentă a dosarului pe care 

candidatul îl întocmeşte, pe propria răspundere, pentru obţinerea atestatului de abilitare. 

 


