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HOTĂRÂRE 

a Senatului Universității Politehnica Timișoara 

Nr. 152/28.05.2020 

 

Art. 1. Se aprobă Procedura pentru susținerea online a tezelor de abilitare în Universitatea Politehnica Timișoara, 
în anul universitar 2019 – 2020, în forma din Anexa la prezenta.  

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică Consiliului de Administrație, Școlii Doctorale din cadrul UPT și conducerii tuturor 
facultăților și departamentelor din Universitatea Politehnica Timișoara. 

 

PREȘEDINTE,  SECRETAR GENERAL, 
Prof. univ. dr. ing. Radu VASIU  Prof. univ. dr. ing. Carmen GRECEA 

 
 
 
 
 

CONSILIER JURIDIC 
Jr. Alina ATANASESCU 

 
 
 
 
 
 

 

  



 
 
 

Anexa 1 la HS 152 din 28.05.2020  

Procedură pentru susținerea online a tezelor de abilitare 
în Universitatea Politehnica Timișoara 

- anul universitar 2019 – 2020 –  
 

I. Dispoziții generale 

Art. 1. Susținerea online a tezelor de abilitare în Universitatea Politehnica Timișoara, în anul 
universitar 2019 - 2020 se desfășoară cu respectarea următoarelor prevederi legale și instituționale: 

- Legea nr. 1/2011, art. 166, 217 şi 300 – legea educației naționale; 
- Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3482/2016 privind unele 

măsuri de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor 
şi Certificatelor Universitare; 

- Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului  nr. 6129/2016 privind 
aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice 
în învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, cu modificările 
ulterioare; 

- Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 3121/2015 privind organizarea şi 
desfăşurarea procesului de obţinere a atestatului de abilitare; 

- Regulamentul institutional de organizare și desfășurare a procesului de obținere a atestatului 
de abilitare in Universitatea Politehnica Timișoara, aprobată prin HS 152 din 16.07.2015. 

- OUG nr. 58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcţionare a sistemului de 
învăţământ; 

- Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19. 

- Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 4206/2020 privind luarea unor măsuri în 
domeniul învăţământului superior din România. 

 
II. Domeniu de aplicare 

Art. 2. Prezenta procedură se aplică în vederea susținerii online a tezelor de abilitare la nivelul 
IOSUD – UPT, pe durata stării de urgență, a stării de alertă şi până la eliminarea restricţiilor privind 
adunările publice de către autorităţile de resort, în anul universitar 2019 – 2020. Aplicabilitatea 
procedurii poate fi extinsă în situațiile în care normele legale dispun în acest sens. 

Art. 3 Susținerea abilitărilor în regim online se desfășoară exclusiv pe platforma specializată 
pentru învățământ online Campus Virtual UPT (CVUPT) și a canalelor de videoconferință validate și 
integrate în CVUPT, de care dispune Universitatea Politehnica Timișoara, cu respectarea 



prevederilor prezentei proceduri.  
 

III. Conținutul procedurii 
Art. 4. Pentru susținerea publică în regim online a tezei de abilitare trebuie îndeplinite toate 

cerințele impuse de legislația aplicabilă și de Regulamentul instituțional de organizare și desfășurare 
a procesului de obținere a atestatului de abilitare in Universitatea Politehnica Timișoara, aprobată 
prin HS 152 din 16.07.2015. 

Art. 5. Pentru susținerea în regim online a tezei de abilitare, candidatul, membrii comisiei și 
audiența trebuie să dispună de următoarele echipamente tehnice: calculator/laptop/tabletă; 
conexiune internet; acces la platforme și echipamente pentru comunicare audio-video. 

Art. 6. Data și ora susținerii online a tezei de abilitare va fi convenită de către Școala doctorală 
de comun acord cu candidatul la acordarea atestatului de abilitare și membrii comisiei de abilitare.  

Anunțul privind susținerea tezei de abilitare în regim online va fi postat pe site-ul web al UPT. 
Persoanele interesate să participe la audierea susținerii pot solicita înscrierea la sesiunea online prin 
e-mail la adresa de contact menționată, cu maxim 72 de ore înainte de data și ora stabilită pentru 
susținere. Aceste persoane nu vor avea dreptul să înregistreze susținerea și nu vor obține de la 
universitate o copie a înregistrării acesteia. 

Art. 7. Configurarea în mediul online se realizează de către responsabilul desemnat pentru a 
administra pe CVUPT secțiunea școlii doctorale împreună cu Secretariatul Școlii doctorale. Datele de 
acces la sesiunile online se vor transmite în format electronic candidatului, membrilor comisiei și 
persoanelor care au solicitat înregistrarea, în limita locurilor disponibile, cu minim 4h înainte de ora 
începerii ședinței de susținere a tezei de abilitare.  

Art. 8. Susținerea tezei de abilitare se desfășoară exclusiv în direct, nefiind permisă 
înregistrarea susținerii de către candidat și transmiterea înregistrării membrilor comisiei. 

Art. 9. În timpul susținerii tezei de abilitare, candidatul va fi singur în spațiul de comunicare 
și va comunica exclusiv cu membrii comisiei de abilitare și va răspunde întrebărilor acestora sau ale 
persoanelor din audiență. 

Art. 10. Ședința de susținere online a tezei de abilitare va respecta etapele de desfășurare a 
ședinței publice de susținere a tezei, prevăzute la Art. 15 din Regulamentul instituțional de 
organizare și desfășurare a procesului de obținere a atestatului de abilitare in Universitatea 
Politehnica Timișoara. 

Art. 11. Susținerile online ale tezelor de abilitare vor fi înregistrate integral audio-video 
pentru fiecare candidat în parte și arhivate la nivelul IOSUD UPT. Înregistrările vor rămâne 
confidențiale, fiind făcute de IOSUD UPT exclusiv prin președintele comisiei, cu suportul tehnic al 
responsabilului desemnat pentru a administra pe CVUPT secțiunea Școlii doctorale. Nu au dreptul 
de a înregistra susținerea tezei membrii comisiei, respectiv auditoriul. Pe bază de solicitare scrisă 
făcută universității, candidatul și membrii comisiei pot obține acces la înregistrare în cazuri bine 
justificate. 

Art. 12. În urma susţinerii publice online, comisia de specialitate pentru evaluarea tezei de 
abilitare intocmește online un raport de evaluare, care cuprinde propunerea de acceptare sau 
respingere a tezei de abilitare, precum și motivația deciziei luate. Raportul va fi semnat electronic de 
către membrii comisiei. 



Art. 13. Prin susținerea tezei de abilitare online, candidatul, membrii comisiei și participanții  
cunosc și își exprimă în mod expres consimțământul cu privire la faptul că pe întreaga durată a 
comunicării live aceștia sunt monitorizați audio și video, fiind înregistrate prin intermediul camerei 
web, fiind prelucrate și stocate imaginea, vocea și spațiul privat în care se află fiecare persoană. 

Acest tip de prelucrare a datelor cu caracter personal este necesară în privința respectării de 
către părți a obligațiilor legale aplicabile pentru susținerea tezei de abilitare, fiind o măsură 
rezonabilă, adecvată și necesară în scopul asigurării obiectivității, corectitudinii și legalității 
procesului de susținere a tezei de abilitare, respectiv necesară și adecvată pentru a preveni orice tip 
de fraudă. 
 

IV. Dispoziții finale 

Art. 14. În cazul în care candidatul, din motive tehnice (ex. pană de curent electric, lipsă 
conexiune internet), nu poate accesa spațiul virtual dedicat susținerii prezentării sau în timpul 
prezentării este nevoit să abandoneze demersul, atunci acestuia i se va asigura un singur alt interval 
orar în aceeași zi sau în următoarele zile. Reprogramarea susținerii și susținerea va asigura 
candidatului aceleași condiții de prezentare și de evaluare din partea comisiei desemnate anterior. 

Art. 15. Celelalte dispoziții legale și instituționale rămân în continuare valabile și vor fi 
aplicate în mod corespunzător. 

Art. 16. Prezenta procedură a fost aprobată de Consiliul de Administrație al UPT în data de 
26 mai 2020  și de Senatul UPT în data de 28 mai 2020. 

 


