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Având ^m vedere:
-     prevederile  art.   158  şi  art.   168  a]in.   (7)   din  Legea  educaţiei  naţionale  nr.   1/2011,  cu

modificările şi completările ulterioare;
-     prevederfle  art,  69  aHn.  (1)  din  Hotărârea  Guvemului  nr.  681/2011  privind  aprobarea

Codului studiilor universitare de doctorat, cu modificările şi completările ulterioare;
-      prevederile  O.M.E,C.  nr.  4621/2020  pemu  aprobarea  Regulamentului  de  organizare  şi

funcţionare   al   Consiliului   Na#onal   de   Atestare   a   Titlurilor,   Diplomelor   şi   Certificatelor
Uriversitare;

-      prevederile O.M.E.C. nr.  4676/2020 privind  componenţa nominală a  Consiliului National

de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare pentru mandatul 2020 - 2024;
-       prevederile   O.M.E.C.   nr.   5229/2020   pentru   aprobarea   metodologiilor   referitoare   la

acordarea atestatului de abifitare, acordarea titlului de doctor, precum Şi la soluţionarea sesizărilor
cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la
existenţa plagiatului, ^m cadrul unei teze de doctorat,.

-      propunerile lnstitutiilor organizatoare de studii universitare de Doctorat şi ale Academiei
Române,.

-       Decizfi]e cNATDCu de validare a tezelor de doctorat, ^mcărcate pe platforma natională de

evaluare a tezelor de doctorat, ^m perioada 18.12.2021 -26.12.2021,.
-      Referatul de  aprobare  ru-.  452®GÎU/28.12.2021  pentru  aprobarea  ordinului  ministrului

educaţiei privind atribuirea titlului de doctor;
În temeiul prevederflor art. 13 alri. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea

şi funcţionarea Ministerului Educatiei, cu modificările ulterioare,.

MINISTRUL EDUCAŢIEl
emite prezentul ordin:

Art.1.    Se atribuie  titlul de  doctor, ^m domeniul specfficat,  persoanelor nominalizate ^m  anexele
care fac parte integrantă din prezentul ordin, după cum urmează:

Anexa nr. 01 - Universitatea Politehnica din Bucureşti
Anexa nr. 02 - Uriversitatea Tehnică de Construcffi dh Bucureşti
Anexa nr. 03 - Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti
Anexa nr. 04 - Universitatea din Bucureşti
Anexa nr. 05 -Uriversitatea de Medicriă şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti
Anexa ru. 06 - Academia de Studri Economice din Bucureşti
Anexa ni.. 07 -Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti
Anexa  m  .m  ~  Urivci.8itatea  Naţioi`iulă  de  Artă  TeaLi.ală  ,Ţi  Cinematogratică  "I.L.Caragiale"  dh

Bucureşti
Anexa nr. U9 -Universitatea Naţională de Edt]ca#e Fizică şi Sport dri Bucureşti
Anexa nr. 10 -şcoala Naţională de Studii PoHtice şi Admhistrative din Bucureşti
Anexa nr.11 -Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba lufia
Anexa nr. 12 - Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad
Anexa m. 13 -Uriversitatea "Transilvania" din Braşov
Ar`exa nr. 14 - Uhiversitatea Tehnică djn Cluj-Napoca
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Anexaru..16-Universitatea"Babeş-Bolyai''dinCluj-Napoca
Anexanr.17-UriversitateadeMedichăşiFarmacie''IuriuHa#eganu"dinCluj-Napoca
Anexanr.18-AcademiaNaţionalădeMuzică''GheorgheDima"dinCluj~Napoca
Anexanr.19-UhiversitateadeArtăşiDesigndriCluj-Napoca
Anexanr.20-Universitatea„Ovidius"dhConstanţa
Anexa nr. 21 - Uhiversitatea din Craiova
Anexa nr. 22 - Uhiversitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova
Anexam.23-Uriversitatea"DunăreadeJos"dinGalaţi
Anexanr.24-UniversitateaTehnică'`GheorgheAsachi''dinlaşi
Anexaru.25-UniversitateapentruştihţeleVietii"IonhescudelaBrad''drilaşi
Anexanr.26-Univer§itatea''AlexandruloanCuza"dinlaşi
Anexanr.27-UriversitateadeMedicinăşiFarmacie"GrigoreT.Popa''djnlaşi
Anexaru..28-UriversitateaNaţionalădeArte''GeorgeEnescu''dinlaşi

r'``   Anexa nr. 29 - Uhiversitatea din Oradea

Anexa nr. 30 - Universitatea dh Piteşti
Anexa nr. 31 - Universitatea ''Lucian Blaga" djn Sibiu
Anexa nr. 32 -Universitatea "ştefan cel Mare'' din Suceava
Anexa nr. 33 -Universitatea "Valahia'' din Târgovişte
Anexaru.34-UniversitateadeMedichă,Farmacie,ştiinţeşiTehnologie''GeorgeEmHPalade"

din Târgu Mureş
Anexanr.35-UniversitateadeArtedinTârguMureş
Anexa nr. 36 - Uriversitatea Politehnica Timişoara
Anexam.37-UniversitateadeŞtiriiţeAgricoleşiMedicinăVeterinarăaBanatului"RegeleMihai1

al României" din Timişoara
Anexa rH. 38 - Universitatea de Vest din Tirişoara
Anexanr.39-UniversitateadeMedichăşiFamacie"VictorBabeş"dhThişoara
Anexanr.40-AcademiaNaţionalădehforma#i''MihaiViteazul''dinBucureşti
Anexa nr. 41 - Academia Română

r~i   Anexa nr. 42 ~ Universitatea "Titu Maiorescu'` din Bucureşti
Anexanr.43-UhiversitateadeVest"VasileGoldiş''dhArad

Art. 2.    Direcţia  Generală  Lvăţământ  Uriversitar din Mhisterul  Educaţiei  comunică  prezentul
ordhhstituţiilorOrganizatoaredeStudfiUriversitaredeDoctoratşiAcademieiRomâne,
care îl vor duce la ^mdepHnire.

Bucureştit
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MINISTERUL  EDUCAŢIEI
DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÂNT UNIVERSITAR
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Ordinul ministrului educaţiei

Nr.......,ş?.Ş3.......ciin„„...%.!.ţ.2..*2\

privind atribuirea titlului de DOCTOR

LISŢA
persoanelor cărora lj se atribuie titlul de DOCTOR în domeniul specificat,

urmare a validării tezelor de doctorat de către CNATDCU

Anexa nr.

lnstitutia

24
Unjversitatea Tehnică "Gheorghe Asachi"
din  laşi

Nr`crL
Numele şi Prenumele .,):,-`        Dom§hid,    }       ,,-``-.,`.,.?.-`-.```_`-`--,--,

]
1 Boţoc A.  Dorin lnginerie electrică

•2. Dănilă (Zaborilă) Ş.L. Anca lnginerie civjlă şi  instalaţii

•3 Iftime V. şerban lnginerie energetică

4 Leizeriuc  M. Tudor-Andrei lnginerie  civilă  şi  instalaţii

5 Rusu V. Alexandru-Viorel lnginerie electrică
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