
CABINET MINISTT{.U

ORDIN
privind atribuirea titlului de doctor

AvAnd tn vedere:

- prevederile art. 158 gi art. 168 alin. (7) din Legea educa(iei nafionale nr. U2011., cu
modificdriie gi completdrile ulterioare;

- prevederile art. 69 alin. (1) din HotirArea Guvernului ru. 68U2071 privind aprobarea
Codului studiilor universitare de doctorat cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

- prevederiie O.M.E.C. nr. 462U2020 pentru aprobarea Regulamentului de organizare gi

funcfionare al Consiliului Nalional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor gi Certificatelor
Universitare;

- prevederile O.M.E.C. nr. 467612020 privind componenla nominali a Consiliului Nafional
de Atestare a Titlurilor, Diplomelor gi Certificatelor Universitare pentru mandatul 2020 - 2024;

- prevederile din Anexa nr.2Ia O.M.E.C. ru.522912020 pentru aprobarea metodologiilor
referitoare la acordarea atestafului de abilitare, acordarea titluiui de doctor, precum gi la
solufionarea sesizXrilor cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de eticd
profesionald, inclusiv cu privire la existenfa plagiatului, in cadrul unei teze de doctorat;

- Procesul verbal nr. 54/SSCNAT,DCU/17.07.2022 al gedintei de lucru a Consiliului
General al CNATDCU din data de 22.06.2022, prin care s-au validat propunerile comisiilor de
contestafii;

- Decizia CNATDCU nr. 57/SSCNATDCU/12.07.2022 cu privire la solufionarea

contestafiilor;
- Referatul de aprobare nr. 189/DGiVltg.OZ.ZO22 pentru aprobarea ordinului ministrului

educafiei privind atribuirea titlului de doctor;
in temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hot5rArea Guvemului m. 36912021, privtnd
organizarea gi funclionarea Ministerului Educaliei, cu modific[rile gi completdrile ulterioare;

MINISTRUL EDUCATIEI
emite prezentul ordin:

Art. 1. Se atribuie titlul de doctor, in domeniul specificat, persoanelor nominalizate in anexele

care.fac parte integranti din prezenful ordin, dupd cum urmeazd:
Anexa nr. 0L - Universitatea din Bucuregti
Anexa nr. 02 - Academia de Studii Economice din Bucuregti
Anexa nr. 03 - Universitatea de Vest din Timisoara

Art.2. Direclia Generale Inv[fdmAnt Universitar
ordin Instituliilor Organlzatoare de Studii
indeplinire.

din Ministerul Educaliei comunic[ Prezentul
Universitare de Doctorat, care il vor duce Ia
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