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atribuirea TITLULUI DE DOCTOR

Avinc in vedere
prevederile Legii educatiei nationale nr. 112011 cu modificdrile si conrpletdrile ulterioare;

- prevederile Legii nr 5961201I pentru aprobarea Ordonanlel de urgenlA a Guvernului nr.
127 !2OAO privind organizarea doctoratului gi a studlrlor avansate academice ?n cadrul
Academiei Romine:

- prevederile HotirArii Guvernulur Rominier nr 681/2011 privind aprobarea Codulur studiiior
unrversitare de doctorat, cu modificirile sr cornpletiriie ulterioare;

- prevederile Ordinului ministru[ui educalrei sr cercetarii nr 4A2112A2* pentru aprobarea
Regulamentului de organizare si functionare ai Consiliului Nalional de Atestare a Titlurilor,
Drplqmelor $i Certificatelor Uniuersitare;

- prevederrle Ordinului rninistrului educatiei si cercetirii nr. 4676{2A24 privind componenta
nominalS a Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare
pentru mandatul ?A2UZA24;

- prevederile Ordinului ministrului educatiei $i cerceterii nr. 5229/2020 pentru aprobarea
metodologiilor referitoare tra acordarea atestatului de abititare, acordarea titlulul de doctor,
precum si la solulionarea sesiziritor cu privire ta nerespectarea standardelor de calitate sau
de etici profesianal5. inclusiv cu privire la existenta plagratului. ?n eadrul uneiteze de doctorat.
Anexe nr. 2:

- propuneri{e lnstitutiilor Organizatoare de Studu Universitare de Doctorat (iOSUD} si ale

Academiei RomAne,
" declziile CNATDCU de vatidare a tezelor de doctorai. ins*rcate in platforma naftonald de

evaluare a tezelor de doctorat, in perioada 16"08-17.09 2021,
- Referatul de aprobare nr" 2801 DGIUI 17 09,2021 a proiectului de ordin privind atribuirea titlutui

de doctor.

,in temeiul prevederilor art 13 atin {3} din Hotir*rea Guvernufui nr. 3691 2021 privind organizarea gt

lrunctionarea Ministerului Educaliei, cu modificerile ulterioare,

MrNrsTRUr- EDUCATTET
, emite prezentul ordin:

Art. t "

Art, Z-

Se atribuie titlul de doctor, in domeniul de doctorat specificat, persoanelor norninalizate

in anexa care face parte integranti din prezentul ordin.

Directia GeneralS invdtdmint Universitar din Ministeri.rl Educatiei comunici prezentui

ordin lnstitutiilor Organizatoare de Studri Universitare de Doctorat (IOSUD), care ?l vor

duce la indeplinire.
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