
CABINET IUIIN;STRU

ORDIN
privind

atribuirea TITLULUI DE DOCTOR

Avind in vedere:
- prevederile Legii educatiei nalionale nr.1l2N 1, cu modificirile si completirile ulterioare;
- prevederile Legii nr. 59612001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenti a Guvernului nr"

127|2AOA privind organizarea doctoratului gi a studiilor avansate academice [n cadrul
Academiei RomAne:

- prevederile Hotir6rii Guvernului RomAniei nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiiior
universitare de doctorat, cu modificirile si completirile ulterioare;

- prevederile Ordinului ministrului educaliei si cercetirii nr, 462112A2A pentru aprobarea
Regulamentului de organizare gi funclionare al Consiliului Nafional de Atestare a Titlurilor,
Diplomelor si Certificatelor Universitare;

- prevederile Ordinului ministrului educatiei gi cercetirii nr. 467612A20 privind componenla
nominali a Consiliului Na[ional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor qi Certificatelor Universitare
pentru mandatul 2420-2A?4,

- prevederile Ordinului ministrului educa[iei si cercetdrii nr. 5229|2AZA pentru aprobarea
metodologiilor referitoare la acordarea atestatului de abilitare, acordarea titlului de doctor,
precum si la solutionarea sesizirilor cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau
de eticl profesionali, inclusiv cu privire Ia existenla plagiatului, in cadrul uneiteze de doctorat,
Anexa nr. 2;

- propunerile lnstitufiilor Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD) 9i ale
Academiei Romdne;

- deciziile CNATDCU de validare a tezelor de doctorat, incdrcate ?n platforma nalionali de

evaluare a tezelor de doctorat, in perioada 23 07-10.08.2021.
- Referatul de aprobare nr. 247lOGIU{ 11.A8..2A21 a proiectulqi.de prdin privind atribuirea titlului

de doctor,

in temeiul prevederilor art. 13 alin (3) din Hotdrirea Guvernului nr. 3691 2A21 privind organizarea pi

funclionarea Ministerului Educatiei, cu modificirile ulterioare,

Art, 1.

ArL 2.

Eucuresti,

ITdINISTRUL EDUCATIEI
emite prezentul ordin:

Se atribuie titlul de doctor, in domeniul de doctorat specificat, persoanelor nominalizate
in anexa care face parte integranti din prezentul ordin.

Direclia Generald invdtimAnt Universitar din Ministerul Educa{iei comunici prezentul
ordin lnstitutiilor Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD) gi

Academiei Romine, care il vor duce la indeplinire.
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