
/. c5-/m%
#,iÎS!S`'rL:.RljLpt:,IjtJ(:,+`]'1i:,!

_      ...'        ,`.,,`,      .,        `:

EătF®

ÎNv%iŢRĂE#LATGUENi5gâ:,îARt`

SERVICIUL SECRETARIAŢ CNATDCU

±
(t4Hrf&4&

/

Nr.  356/DGIU  / 04.11.2021

lnstituţiile Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat
(losuD)

În atentia                    Doamnei/ Domnului Rector

Stimată doamnă/ Stimate domnule Rector,

i#ă transmitem  ataşat Ordinul  ministrului  educaţiei  nr.  5533  din  01.11.2021  privind

atribuirea titlului de doctor.

Cu deosebită consideraţie,
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ORDIN

privind
atribuirea TITLULUI DE  DOCTOR

CABINET   MINISTRU

derile     art.168   alin.   (7)   din   Legea   educaţiei   naţionale   nr.1/2011,   cu   modificările   şi

letările  ulterioare;
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Academiei Române;

prevederile   Hotărârii  Guvernului   României  nr.   681/2011   privind   aprobarea  Codulii   studiilor
universitare de doctorat, cu modlficările şi completările ulterioare:

prevederile   Ordinului    ministrului   educaţiei   şi   cercetării   nr.    4621/2020   pentru   ?probarea
Regulamentului  de  organizare  şi  func{ionare  al  Consiliului   Naţional  de  Atestare  Î  Ţitlurilor,

Diplomelor şj ceriificatelor universitare;                                                                                                 i

prevederile   Ordinului   ministrului   educaţiei   şi   cercetării   nr.   4676/2020   privind   coŢpon
nominală  a  Consiliului  Naţional de Atestare  a Titlurilor,  Diplomelor şi

pentru mandatul 2020-2024;
prevederile   Ordinului    ministrului   educaţiei   şi   cercetării   nr.    5229/2020   pentru
metodolQgiilor  referitoare  la  acordarea  atestatului  de  abilitare,   acordarea  titlum  qe  doctor,

litate  sau
doctorat,

precum  şi  la  soluţionarea  sesizărilor  cu  prlvire  la  nerespectarea  standardelor de  c
de etică  profesit)nală,  inclusiv cu  privire la  existenţa  plagiatului,  în  cadrul  unei teze d

nexa  nr.  2;

ropunerile   lnstituţiilor   Organizatoare   de   Studii   Universitare   de   Doctorat
cademiei Române;

deciziile  CNATDCU  de  validare  a  51   teze  de  doctorat,  încărcate  În  platforma  naţională  de
evaluare a tezelor de doctorat rei.gov.ro în  data de  13.10.2021,
Referatul de aprobare  nr.  328/ DGIU/ 22`10.2021  a  proiectului de ordin  privind atribu!rea titlului

de doctor,

m  prevederilor  aft.13  alm  (3)  din  Hotărârea  Guvernului  nr   369/  2021  privind  orgînizarea  şi
şgrea Ministerului  Educaţiei,  cu modificările  ulterioare,                                                                     t

MINISTRUL EDUCAŢIEl

emite prezentul ordin:

Se atribuie titlul de doctor, În domeniul de doctorat specificat,  persoanelor +inaHzate
în anexa care face parie integrantă din prezentul ordin.

Direcţia  Generală  Învăţământ  Universitar  din  Ministerul  Educaţiei  comunicăi prezentul
ordin    lnstituţiilor    Organizatoare    cle    Studii    Universitare    de    Doctorat    (losuD)    şi
Academiei  Române`  care îl vor duce la îndeplinire.

MINISTRU,

şti.
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