
CABINI]T MINISTI{TJ

ORDIN
privind atribuirea titlului de doctor

AvAnd in vedere:
- prevederile art. 158 qi art. 168 alin. (7) clin Legea educatiei nationale m.712011, cu modificdrile

gi completdrile ulterioare;
- prevederile art. 69 alin. (1) din Hot5rArea Guvernului nr.68112077 privind aprobarea Codului

studiilor universitare de doctorat, ctr modificSrile si cornpletlrile ulterioare;
- prevederile O.M.E.C. nr. 462112020 pentru aprobarea I{egulamentului cle organizare si

functionare al Consiliului Na{ional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor gi Certificatelor Universitare;
- prevederile O.M.E.C. nr, 467612020 privind componenfa norninald a Consiliului Na{ional de

Atestare a Titlurilor, Diplomelor gi Certificatelor lJniversitare pentru manclatul 2020 - 2024;
- prevederile art. 1l si Anexa nr. 2 la O,M.E.C. m.522912020 pentru aprobarea metodologiilor

referitoare la acordarea atestatului de abilitare, acorclarea titlului de cloctor, precum si la solutionarea
sesizdrilor cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de etici profesionalS, inclusiv cu
privire la existenta plagiatului, in cadrul unei teze de doctorat;

- ProPunerile Instituliilor Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat;
- Procesul verbal nr. 15/SSCNATDCU/15,71.2027 al geclinfei cle lucru online a Consiliului

General al CNATDCU desflsurati in perioada 77.77.2027, ora 14,00 -79,77.2027, ora23,59, prin care
s-au validat tezele de doctorat;

- Decizia CNATDCU nr. 1BISSCNATDCU/18.71.2021 privind acordarea titlului cle doctor;
- Referatul de aprobare m. 372[DGiUltg.tt.ZO21 privind aprobarea orclinului ministrului

educafiei privind atribuirea titlului de doctor;
in temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) clin Flotdr6rea Guvernului nr. 369l2O21privincl organizarea si
functionarea Ministerului Ed u ca fiei, cu modificlrile u lterioa re;

MINIST'RUL EDUCA'I'IEI
emite prezcntul ordin:

Art. 1. Se atribuie titlul de doctor, in domeniul specificat, persoanelor nominalizatein anexele care
fac parte integrantd din prezentul ordin, dupd curn urmeazi:

Anexa nr. 01 - Universitatea din Bucnregti
Anexa nr. 02 - $coala NalionalS de Sturdii Politice gi Administrative din Bucuresti
Anexa nr. 03 - Universitatea "Ovidius" din Constanta
Anexa nr. 04 - Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
Anexa nr. 05 - Universitatea Nafionali de Apirare "Carol I" din Bucuresti

Art.2. Direclia Generald invdlSmAnt Universitar din Ministerul Educafiei comunicd prezentul
ordin Institufiilor Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat, care il vor duce la
indeplinire.
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