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Nr,   35323 /22.11.2021

Instîtuţiîle Organ-Îzatoare de Studii Universitare de Doctorat

şÎ
Academia Română

În  baza  propunerilor  de  acordare  a  titlurilor  de  doctor,  înaintate  Ministerului  Educaţiei  de  către
liistituţiile Organizatoare de Studii  Universitare de Doctorat şi Academia Română;

În  conf`ormitate  cu  prevederile  Legii  educaţiei  naţionale  nr.1/2011,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare, şi ale  Hotărârii  Guvemului  nr.  681/2011  privind aprobarea Codului  studiilor universitare
de doctorat, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere:
-       prevederile   O.M.E.C.   nr.  4621/2020  pentru  aprobarea  Regulamentului   de  organizare  şi

fiincţionare al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare;
-       prevederile o.M.E.C. nr. 4676/2020 privind componenţa nominală a consiliului Naţional de

Atestare a Titlurilor, Dip]omelor şÎ Certificatelor Universitare pentru mandatul 2020 -2024;
-       prevederile   Anexei   nr.   2   la   O.M.E.C.   iir.   5229/2020   pentru   aprobarea   metodologiilor

referitoare la acordarea atestatului de abi]itare, acordarea titlului de doctor, precum şi la soluţionarea
sesîzărilor cu privire  ]a nerespectarea standardelor de calitate sau  de etică  profesională,  inclusiv  cu
privire la existenţa plagiatului, în cadrul uneî teze de doctorat;

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

Luând  în  consideratie  Deciziile  CNATDCU  de  validare  a  tezelor  de  doctorat.  încărcate  pe  platforma
naţională de evaluare a teze]or de doctorat, în data de 08.1 1.2021 ;

A  fost  emis  ordinul  ministrului  educaţiei  nr.  5610  /  19.112021  privind  atribuirea  titlului  de
doctor,

Ataşat prezentei adrese,  vă înaintăm, în copie, Ordinul  ministrului educaţiei  nr.  56101  /  19.11.202]

privind atribuirea titlului de doctor şî Anexa aferentă.

Sti.. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168,  Bucuresti
Tel:    +40 (0)21405 62 06, Fax:   i40 (0)21312 2652
www.edt!_.rQ



M } N I ST 1=, RIJ 1.   F D ` j C AŢ I F,1
CABINET MINISTRU

ORDIN

privind atribuirea titlului de doctor

Având în vedere:
-      prevederile   art.   158   şi   art.   168   alm.   (7)   din   Legea   educaţiei   naţionale   nr.   1/2011,   cu

modificările şi completările u]terioare;
-      prevederile  art.  69  alin.   (1)   dri  Hotărârea  Guvernului  nr.   681/2011   privind   aprobarea

Coduluistudiiloruniversitarededoctorat,cumodificărileşicompletărileulterioare;
-       prevederile  O.M.E.C.  nr.  4621/2020  pentru  aprobarea  Regulamentului  de  organizare  şi

funcţionare   al   Consiliului   Naţional   de   Atestare   a   Titlurilor,   Diplomelor   şi   Certificatelor
Universitare;

~       prevederile  o.M.E.C.  nr.  4676/2020  privhd  componenţa  nomhală  a  consiliului  National

deAtestareaTitlurilor,DiplomelorşiCertificatelorUniversitarepentrumandatul2020-2024;
-       prevederile   O.M.E.C.    nr.    5229/2020    pentru    aprobarea    metodologiilor    referitoare    la

acordareaatestatuluideabilitare,acordareatitluluidedoctor,precumşilasoluţionareasesizărilor
cuprivirelanerespectareastandardelordecalitatesaudeeticăprofesională,inclusivcuprivirela
existenţaplagiatului,^mcadruluneitezededoctorat;

-       propunerile lnstimţiilor organizatoare de smdii universitare de Doctorat şi ale Academiei

Române;
-       Deciziile cNATDCu de validare a tezelor de doctorat, ^mcărcate pe platforma naţională de

evaluare a tezelor de doctorat, în data de 08.11.2021;
-       Referatul  de  aprobare  nr,  362/DGÎU/12.11.2021  privhd  aprobarea  ordinului  ministrului

educaţiei privind atribuirea titlului de doctor;
Întemeiulprevederilorart.13alin.(3)dinHotărâreaGuvernuluinr.369/2021privindorganizarea

ŞifuncţionareaMinisteruluiEducaţiei,cumodificărileulterioare;

MINISTRUL EDUCAŢIEl
emite prezentul ordin:

Art. 1.     Se  atribuie  titlul  de  doctor, ^m  domeniul  specificat,  persoanelor  nominalizate în  anexele
carefacparteintegrantădinprezentulordin,dupăcumurmează:

Anexa nr. 01 -Universitatea Politehnica din Bucureşti
Anexanr.02-UniversitateaTehnicădeConstrucţiidhBucureşti
Anexanr.03-UniversitateadeŞtiinţeAgronomiceşiMedicmăVeterinarădinBucureşti
Anexa nr. 04 -Universitatea din Bucureşti
Anexanr.05-UniversitateadeMedicinăŞiFarmacie"CarolDavila"dinBucureşti
Anexanr.06-AcademiadeStudiiEconomicedinBucureşti
Anexanr.07-UniversitateaNaţionalădeArtedinBucureşti
Anexanr.08-UniversitateaNaţionalădeArtăTeatralăşiCinematografică''I.1.Caragiale"din

Bucureşti

Anexanr.09-ŞcoalaNaţionalădeStudiiPoliticeŞiAdministrativedinBucureşti
Anexa nr.10 -Universitatea ''1 Decembrie 1918" din Alba lulia
Anexa nr.11 -Universitatea "Transilvania" din Braşov
Anexa nr. 12 -Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Anexanr.13-UniversitateadeŞtiinţeAgricoleşiMedicinăVeterinarădmCluj-Napoca
Anexa nr.14 -Universitatea ''Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca
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Anexa nr.15 -Universitatea de Medicină Şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" din Cluj-Napoca
Anexa nr. 16 -Universitatea „Ovidius" din Constanţa
Anexa nr.
Anexa nr.
Anexa nr.
Anexa nr.
Anexa nr.
Anexa nr.

17 -Universitatea
18 -Universitatea
19 -Universitatea
20 - Universitatea
21 -Universitatea
22 - Universitatea

din Craiova
de Medicină şi Farmacie din Craiova
"Dunărea de Jos" din Galaţi

Telmică "Gheorghe Asachi" din laşi

pentru Ştiinţele Vieţii "Ion lnescu de la Brad" din laşi
"Alexandru loan Cuza" din laşi

Anexa nr. 23 -Universitatea de Medicină Şi Farmacie "Grigore T.Popa" din laşi
Anexa nr. 24 -Universitatea dri Oradea
Anexa nr.
Anexa nr.
Anexa nr.
Anexa nr.
Anexa nr.
Anexa nr.

25 -Universitatea din Petroşani
26 -Universitatea din Piteşti
27 -Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
28 -Universitatea '`Ştefan cel Mare" din Suceava
29 -Universitatea "Valahia'' din Târgovişte
30 ~ Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie ''George Emil Palade"

din Târgu Mureş
Anexa nr. 31 -Universitatea Politehnica Timişoara
Anexa nr. 32 -Universitatea de Ştiinţe Agricole Şi Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai 1

al României" din Timişoara_
Anexa nr. 33 -Universitatea de Vest din Timişoara
Anexa nr. 34 -Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" din Timişoara
Anexa nr. 35 -Universitatea Naţională de Apărare "Carol 1" din Bucureşti
Anexa nr. 36 -Academia Română
Anexa nr. 37 -Universitatea "Titu Maiorescu" din Bucureşti
Anexa nr. 38 -Universitatea ''Nicolae Titulescu" din Bucureşti

Art. 2.     Direcţia  Generală  Învăţământ  Universitar  din  Ministerul  Educaţiei  comunică  prezentul
ordin lnstituţiilor Organizatoare de Studii Universjtare de Doctorat şi Academiei Române,
care îl vor duce la ^mdeplinire.
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MINISTERUL  EDUCAŢIEI
DIRECŢIA  GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÂNT  UNIVERSITAR
Serviciul  Secretariat CNATDCU

Ordinul  ministrului educaţiei

Nr..„P5P.I.O„.......d.irL.!..&.JJ.......2021

privind  atribuirea titlului de DOCTOR

L'STA

persoanelor cărora li se atribuie titlul de DOCTOR În domeniul specificat,
urmare a validării tezelor de doctorat de către CNATDCU

Anexa  nr.

lnstitutja

20

Universitatea Tehnică "Gheorghe
Asachi"  din  laşi

Nr.crt. DomeniulNumele şi Prenumele

1 Anuţa  (Dîrlău)  1.  luliana-Delicia lnginerie  electrică

2 Lupu G. Ana-Georgiana ng ner e meca nică

3 Popa V.  Mihai ng ner a materialelor

4 Rafailă  C.  Răzvan-Corneliu nq ner e electr că
5 Rusu  G.  Florin-Andrei ng ner e electr că
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