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' Gompletdrlle ulterioare;
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prevederilor art. 13 alin

. ea hlinisterului Educatrei,

nationale nF 11201 1 , cu modificirife si

prevederile Legii nr. 596/2001 pentru aprobarea Ordonanlei de urgenti a Guvernului nr.

1?7PA00 privind organizarea doctoratului gi a studiilor avansate academice in cadrul
Academier Rom6ne,
prevederile Hotdr6rii Guvernului Rominiei nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor
universitare de doctorat, cu modificirile si completdrile ulterioare:
prevederile Ordinulul ministrului educatiei gi cercetdrii nr. 462'jl2A2A pentru aprobarea
Regulamentului de organizare 9i funclionare al Consiliului National de Atestare a Titlurilor,

Diplomelor qi Certificatelor Universitare;
prevederile Ordinului ministrului educa(iei si cercetirii nr. 46761202A privind componenta
nominali a Consiliului Nafional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor gi Certificatelor Universitare
pentru mandatul 2A2A-2424,
prevederile Ordinului ministrului educa{iei gi cercetdrii nr. 52291202A pentru aprobarea
metodologiilor referitoare la acordarea atestatului de abilitare, acordarea titlului de doctor,
precum gi la solufionarea sesizirilor cu prrvire la nerespectarea standardelor de calitate sau

de etici profesionali, inclusiv cu privire la existen[a plagiatului, in cadrul uneiteze de doctorat,

Anexa nr. 2;

propunerile lnstituliilor Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD) si ale

Academiei Romine;
deciziile CNATDCU de validare a 51 teze de doctorat, incircate in platforma nationalS de
evaluare a tezelor de doctorat rei.gov.ro tn data de 131A.2021.
Referatul de aprobare nr.328lDGlUl 22"10.2021a proiectului de ordin privind atribuirea titlului

de doctor,

(3) din Hotirirea Guvernului nr 3691 2021 privind organizarea
cu modificdrile ulterioare,

MtNrsrRUL EDUCATTET

emite prezentulordin:

Se atribuie tittul de doctor, in domeniul de doctorat specificat, persoanelor nominalizate

in anexa care face parte integranti din prezentulordin.

Direcfia Generald invS!5mAnt Universitar din Ministerul Educaliei comunici. prezentul

ordin lnstitu(iilor Organizatoare cle Studii Universitare de Doctorat (IOSUD) 9i
Academiei Romdne, care il vor duce la ?ndeplinire.
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