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in baza propunerilor de acordare a titlurilor de doctor, inaintate Ministerului Educatiei de cltre
Instituliile Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat;

in conformitate cu prevederile Legii educafiei nalionale nr. ll2Ol1, cu modificlrile qi completirile
ulterioare, Ei ale Hotlrdrii Guvemului nr. 68112011 privind aprobarea Codului studiilor universitare
de doctorat, cu modific[rile qi completirile ulterioare;

AvAnd in vedere:
- prevederile O.M.E.C. nr. 462112020 pentru aprobarea Regulamentului de organizare qi

funcfionare al Consiliului Nafional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor qi Certificatelor Universitare;
- prevederile O.M.E.C. nr. 467612020 privind componenfa nominalI a Consiliului Nafional de

Atestare a Titlurilor, Diplomelor qi Certificatelor Universitare pentru mandatul 2020 - 2024;
- prevederile Anexei m. 2 la O.M.E.C. nr. 5229/2020 pentru aprobarea metodologiilor

referitoare la acordarea atestatului de abilitare, acordarea titlului de doctor, precum qi la soluf,onarea
sesiz[rilor cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de etici profesional[, inclusiv cu
privire la existenla plagiatului, in cadrul unei teze de doctorat;

- procesul de evaluare a tezelor de doctorat desf[gurat de Comisiile de specialitate ale
CNATDCU prin intermediul platformei electronice;

- validarea propunerilor comisiilor de specialitate de cEtre membrii Consiliului general prin
votul exprimat in platforma electronic[ rei.gov.ro in sesiunile de vot deschise in perioadele
13.07 .2022 - 15.07 .2022 9i 19.07 .2022 - 2t.07 .2022;

Ludnd in considerare Deciziile CNATDCU de validare a tezelor de doctorat, incdrcate pe platforma
nafional[ de evaluare atezelor de doctorat,in 16.07.2022 qi23.07 .2022;

A fost emis ordinul ministrului educa{iei nr. 4317127,07.2022 privind atribuirea titlului de

doctor.

Atagat prezentei adrese, v[ inaintim, in copie, Ordinul ministrului educafiei nr.4317127.07.2022
privind atribuirea titlului de doctor gi Anexa aferentE.
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