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Direcţia Generală Învăţământ Universitar
Seiviciul Secretariat CNATDCU
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Nr. 35743/ 06.12.2021
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Către

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din laşi
J^# #/e#/z.o Domnului Rector

j3e/ /cr.. acordarea atestatului de abilitare

Stimate Domnule Rector,
În confomitate cu reglementările legale în vigoare, Ministerul Educaţiei (ME) şi Consiliul
Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU) au
desfăşurat activităţile specifice care le-au revenit privind acordarea atestatului de abilitare.
În legătură cu acestea, vă transmitem, în original, umătorul Ordin al Ministrului Educaţiei

(OM m.),
1) Ohfl nr. 5669/02.12.2021.

Confom art. 27 alin. (2) din Anexa 1 la Ohflc nr. 5229/2020, vă rugăm să asiguraţi toate
condiţiile privind transmiterea acestei comunicări, precum şi a ordinului prezentat alăturat către
persoana nominalizată.

Cu deosebită consideraţie,
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Str, Gencral Berthelot iir

28-30, Sector 1 ` 010168` Bucureşti

Tel: +40 2 I 405 62 06` Fax: +40 21312 26 52, ww'w.edu.ro
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ORDIN
privind acordarea atestatului de abilitare
Având ^m vedere:
prevederile art. 166, art. 167 şi ale art.
nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

300

din

Legea

educaţiei

naţionale

prevederile Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea codului studiilor
universitare de doctorat, cu modificări]e şi completările ulterioare;

prevederile OMENCS nr. 6129/2016 privind aprobarea standardelor minimale
necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din ^mvăţământul superior, a
gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calităţii de conducător de doctorat şi a
atestatului de abilitare,.

prevederile OMEC nr. 4621/2020 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi
functionare a ConsiHu]uj National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare;
prevederile OMEC nr. 4676/2020 privind componenţa nominală a Consiliului Naţional
de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare pentru mandatul 2020 -2024,.
prevederi]e OMEC nr. 5229/2020 pentm aprobarea metodologiilor referitoare la acordarea
atestatului de abiritare, acordarea titlului de doctor, precum şi la solutionarea sesizărflor cu privire

la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, hclusiv cu privire la existenţa
plagiatului, ^m cadrul unei teze de doctorat;
decizia CNATDCU privind acordarea atestatului de abilitare, din data de 10.11.2021,
referitoare la dosarul nr. F-Abil-111/14.06.2021,.

referatul de aprobare în vederea elaborării ordinelor privind acordarea atestatului de
abilitare, ^mregistrat cu nr. 359/DGIU/11.11.2021,.

În temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvemului nr, 369/2021 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, cu modificările ulterioare;

MINISTRUL EDUCATIEl
emite prezentul ordin:
Art. 1 ~ Se acordâ atestatul de abLlîtaLre, îr\ domeniul de studii universitare de doctorat

Chimie, domnului CATRINESCU CEZAR-FLORIN, titular la Universitatea Tehnică
"Gheorghe Asachi" din laşi.
Art. 2 -Prezentul ordin reprezintă atestatul de abilitare.
Art. 3 - Direcţia Generală Învăţământ Universitar, din cadrul Ministerului Educaţiei,

comunică prezentul ordin IOSUD/IOD Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din
laşi, unde a fost susţinută teza de abilitare, cu obligaţia ca această instituţie să îl

comunice candidatului.
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AvAnd in vedere:

prevederile art. 766, art. 1.67 Ei ale art. 300 din Legea educafiei nafionale
nr.U20L"L, cu modificdrile 9i completirile ulterioare;
- prevederile HotdrArii Guvernului nr. 68712077 privind aprobarea codultri
studiilor universitare de doctorat, cu modificirile 9i completdrile ulterioare;
- prevederile OMEC nr. 462U2020 pentru aprobarea Regulamentului de
Diplomelor
organizare qi func[ionare a Consiliului Nalional de Atestare a Titlurilor,
gi Certificatelor Universitare;
- prevederile OMEC rv. 467612020 privind componenla nominali a Consiliului
Nalional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor qi Certificatelor Universitare pentru

-

mandatul 2A20 -2024;
- prevederile OMEC w.52292A2-0 pentru aprobarea metodologiilor referitoare la
la solulionarea
acordarea atestahrlui de abilitare, acordarea titlului de doctor, Precum 9i
profesionala,
sesizirilor cu privire Ia nerespectarea standardelor de calitate sau de eticd
inclusiv cu privire la existenla plagiatului, in cadrul unei teze de doctorau
- validarea dosarelor de abilitare de cdtre Consiliul General al CNATDCU prin

vo[rl electronic exprimat in perioad a28.72.2020 - 30j22020;
in temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din HotdrArea Guvernului nr. 241202A privind
organizarei gi funclionarea Ministerului Educafiei 9i Cercetdrii, cu modificdrile
ulterioare;

MINISTRUL EDUCATIEI $I CERCETANTI
emite Prezentul ordin:
Art. L - Se acordd atestatul de abilitare, in domeniul de studii uniaersitare de doctorat
Inginerie industriali, doamnei HARPA Rodica, titular la Universitatea Tehnicd
"Gheorghe Asachi" din Iaqi,
Art.2- Prezentul ordin reprezintd atestatul de abilitare.
Educaliei
Art. 3 - Direcfia Generald invdfdmAnt Universitar, din cadrul Ministerului
gi Cercetirii, comunicS prezentul ordin IosuD/IOD Universitatea Tehnicd
,,Gheorghe Asachi" din Iasi, unde a fost susfinutd teza de abilitare, cu obliga[ia ca
aceasti institufie s5 il comunice candidatului'
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ORDIN
privind acordarea atestatului de abilitare
AvAnd in vedere:

prevederile art. 766, art. L67 gi ale art. 300 din Legea educaliei nafionale
nr.112071., cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
prevederile HotdrArii Guvernului nr. 68712011 privind aprobarea codului studiilor
universitare de doctorat, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
prevederile OMENCS nr. 672912076 privind aprobarea standardelor minimale
necesare gi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din invdldmAntul superior, a
gradelor profesionaie de cercetare-dezvoltare, a cahtdlii de conducdtor de doctorat 9i a

-

atestatului de abilitare;
prevederile OMEC nr. 462U2020 pentru aprobarea Regulamentului de organizare 9i
funcf,onare a Consiliului Nalional de Atestare a Titlwilor, Diplomelor qi Certificatelor Universitare;
prevederile OMEC nr.467612020 privind componenla nominald a Consiliului Nalional
de Atestare a Titlurilor, Diplomelor qi Certificatelor Universitare pentru mandatul 2020 - 2024;
prevederile OMEC r:r.522912020 pentru aprobarea metodologiilor referitoare la acordarea
atestatului de abilitare, acordarea titlului de doctor, preflxn gi la solulionarea sesizdrilor cu privire
la nerespectarea standardelor de calitate sau de eticd profesionali, inclusiv cu privire la existenfa
plagiatului, ir cadrul unei teze de doctorat;
decizia CNATDCU privind acordarea atestatului de abilitare, din data de 03'72.2021,
referitoare la dosarul nr. F-Abil-57 108.06.2027;
referatul de aprobare in vederea elaboririi ordinelor privind acordarea atestatului de

abilitare, inregistrat cu nr. 39 4 IDGIU I 06.72.202L ;
in temeiul prevederilor art. 13 aiin. (3) din HotdrArea Guvernului nr. 36912027 privind
organizarea gi funclionarea Ministerului Educa!iei, cu modific.lrile ulterioare;

MINISTI{UL EDUCATIEI
emite Prezentul ordin:
Art. 1 - Se acordi atestatul de abilitare, in domeniul de studii uniuersitare de doctorat
Inginerie qi management, domnului HERGHILIGIU fONUT-VIOREL, titular la
Universitatea Tehnicd "Gheorghe Asachi" din Iaqi.
Art.2 - Prezentul ordin teprezinte atestatul de abilitare.
Art. 3 - Direcfia Generali tnv5ldmAnt Universitar, din cadrul Ministerului Educafiei,
comunici prezentul ordin IOSUD/iOD Universitatea Tehnicd "Gheorghe Asachi" din
Iagi, unde a fost sus[inutd teza de abilitare, cu obligalia ca aceastd institulie sd il
comunice candidatului. .,..."1,:r:: :l'-.. .
,.
MINISTRU,
,/".",,:..,

fi -

F'*4/a

'(
i..,:'

"'"..-..

\gg4,!n Ivlitiai cinapnnNu

^ .1.'r-'

Bucuresti,

Nr.

zug

t lh.lL.

202r
str, Generat Berthelot nr. 28-30, Sector 1,010168, Bucuretti

Tet: +40 21 405 62 23, Fax: +40 21 312 47 19
www.ecu. ro

_ C}3 u D
MINl`S F!

Rlji

h<iîL,lc,t'\ i

ii

1

Direcţia Generală Învăţământ Universitar
Seiviciul Secretariat CNATDCU
Nr. 29051, 34406 / 23.12.2021

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din laşi
J^n #/enfi.# Domnului Rector

RG/ /cz.. acordarea atestatului de abilitare

Stimate Domnule Rector,
În conformitate cu reglementările legale în vigoare, Ministerul Educaţiei (ME) şi Consiliul
Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU) au
desfăşurat activităţile specifice care le-au revenit privind acordarea atestatului de abilitare.
În legătură cu acestea, vă transmitem, în original, următorul Ordin al Ministrului Educaţiei

(OME "..),
1) Ohffi nr. 5887/22.12.2021.

Confom art. 27 alin. (2) din Anexa 1 1a OMEC nr. 5229/2020, vă rugăm să asiguraţi t`oăte
condiţiile privind transmiterea acestei comunicări, precum şi a ordinului prezentat alăturat către

persoana nominal izată.

Cu deosebită consideraţie,

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucureşti

Tel +40 21405 62 06, Fax: +40 21312 26 52, www.edu.ro
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ORDIN
privind acordarea atestatului de abilitare
Având^mvedere:
prevederile art. 166, art.
167 şi ale
nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,.

art.

300

din

prevederile Hotărârii Guvernului nr. 681/2011
privind
universitare de doctorat, cu modificările şi completările ulterioare,.

Legea

educaţiei

aprobarea

codului

naţionale

studiilor

prevederile OMENCS nr. 6129/2016 privrid aprobarea standardelor minimale necesare şi
obligatorii pentru conferirea tit]urilor didactice din ^invăţământul superior, a gradelor profesionale de
cercetare-dezvoltare, a calităţii de conducător de doctorat şi a atestatului de abilitare,.

prevederile OMEC nr. 4621/2020 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi fmctionare a
Consimui Naţional de Atestare a Titluilor, Diplomelor şi Certi ficatelor Universitare,.
prevederile OMEC nr. 4676/2020 privind componenţa nominală a Consiliului Naţional de
Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare pentru mandatul 2020 -2024;

prevederile OMEC nr. 5229/2020 pentm aprobarea metodologiilor referitoare la acordarea
atestatului de abilitare, acordarea titlului de doctor, precu'n şi la soluţionarea sesizărilor cu privire la
nerespectarea standardelor de caljtate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existenţa plagiatului, în

cadrul unei teze de doctorat,.
procesul verbal al şedinţei de lucru a Consiliului General al CNATDCU din data de
24.11.2021, ^mregistrat cu nr. 21/ SSCNATDCU/ 13.12.2021, prin care s-au validat dosarele de abilitare,.

decizia

CNATDCU

privind

acordarea

atestatului

de

abilitare,

înregistrată

cu

nr. 24 /SSCNATDCU/ 15.12.2021;

referatul de aprobare î_n vederea elaborării ordiiielor privind acordarea atestatu]ui de abilitare,
înregistrat cu nr. 431/DGIU/15.12.2021,.

În temeiul prevederilor art.13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi

funcţionarea Mhisterului Educaţiei, cu modificările ulterioare;

MINISTRUL EDUCATIEl
emite prezentul ordin:
Art. 1 -Se acordă atestatul de abilitare, în do77ic7iz.L/J dc sfL/cZ7.z. %777.uc7`sz.f%7`c dG cZocfo7'flţ lngineria

sistemelor, domnului KLOETZER Marius, titular la Universitatea Tehnică "Gheorghe
Asachi" din lasi.

Art. 2 -Prezentul ordin reprezintă atestat.ul de abilitare.
Art. 3 - Direcţia Generală Învăţământ Universitar, din cadrul Ministerului Educaţiei,

comunică prezentul ordin IOSUD/IOD Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din laşi,
unde a fost susţinută teza de abilitare, cu obligaţia ca această instituţie să îl comunice

candidatului.

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucureşti
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Direcţia Generală Învăţământ Universitar
Serviciul Secretariat CNATDCU
Nr. 36591 / 27.12.2021

:.i_1:Z3--G-tCătre
Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din laşi
J^# #fc#//.# Domnului Rector

jtG/ /cz.. acordarea atestatului de abilitare

Stimate Domnule Rector,
În confomitate cu reglementările legale în vigoare, Ministerul Educaţiei (m) şi Consiliul
Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU) au
desfăşurat activităţile specifice care le-au revenit privind acordarea atestatului de abilitare.
În legătură cu acestea, vă transmitem, în original, următoarele Ordine ale Ministrului Educaţiei
(OME nr.):
1) OME nr. 5938 / 23.12.2021;

2) Ohfl nr. 5939 / 23.12.2021.
` -_`--. ` -----

Confom art. 27 alin. (2) din Anexa 1 1a OMEC nr. 5229/2020, vă rugăm să asiguraţi toate
condiţiile privind transmiterea acestei comunicări, precum şi a ordinelor prezentate alăturat către
persoanele nominalizate.

Cu deosebită consideraţie,

Str. General Berthelot nr. 28-30` Sector 1, 010168, Bucureşti

Tel: +40 21405 62 06, Fax: +40 21312 26 52, wuJw.edu.ro
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ORDIN
privind acordarea atestatului de abilitare
Având ^m vedere:
prevederile art. 166, art. 167 Şi ale art.
nr.1/2011, cu modificările şi comp]etările ulterioare,.

300

din

Legea

educaţiei naţionale

prevederile Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea codului studiilor
universitare de doctorat, cu modificările Şi completările ulterioare;

prevederile OMENCS nr. 6129/2016 privind aprobarea standardelor minimale
necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din ^mvăţământul superior, a
gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calităţii de conducător de doctorat şi a
atestatului de abilitare,.

prevederile OMEC nr. 4621/2020 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionareaConsmuluiNaţionaldeAtestareaTitlurilor,DiplomelorşiCertificatelorUniversitare;
prevederile OMEC nr. 4676/2020 privind componenţa nominală a Consiliului Naţional
deAtestareaTitlurilor,DiplomelorşiCertificatelorUniversitarepentrumandatul2020-2024,.

prevederileOMECnr.5229/2020pentruaprobareametodologiilorreferitoarelaacordarea
atestatului de abflitare, acordarea titlului de doctor, precu]i` 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;
decizia CNATDCU privriid acordarea atestatului de abilitare, din data de 18.12.2021,
referitoare la dosarul nr. F-Abil-60/08.06.2021;

referatul de aprobare în vederea elaborării ordinelor privind acordarea atestatului``de~
abilitare, ^mregistrat cu nr. 437/DGIU/20.12.2021;
În temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind

organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, cu modificările ulterioare,.

MINISTRUL EDUCAŢIEl
emite prezentul ordin:
Art. 1 - Se acordă atestatul de abilitare, în cZo77ic7ii.%Z cZc sf%cZz.z. %7i].ue7`sc.f#c de cZocforof

lnginerie şi management, domnului PÎSLARU MARIUS, titular la Universitatea
Tehnică "Gheorghe Asachi" din laşi.
Art. 2 -Prezentul ordin reprezintă atestatul de abilitare.
Art. 3 - Direcţia Generală Învăţământ Universitar, din cadrul Ministerului Educaţiei,

comunică prezentul ordin IOSUD/IOD Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din
laşi, unde a fost susţinută teza de abilitare, cu obligaţia ca această instituţie să îl

comunice candidatului.

R:.cur#i6a
Str. Genera\ Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21405 62 23,
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Direcţia Generală Învăţământ Universitar
Serviciul Secretariat CNATDCU
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Nr. 38060 / 11.10.2021

1 J€,IO. TO2L

Către

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din laşi
J^« ofc«/z.o Domnului Rector

jze/ /cr acordarea atestatului de abilitare

Stimate Domnule Rector,
În confomitate cu reglementările legale în vigoare, Ministerul Educaţiei (ME) şi Consiliul
Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU) au
desfăşurat activităţile specifice care le-au revenit privind acordarea atestatului de abilitare.
În legătură cu acestea, vă transmitem, în original, următorul Ordin al Ministrului Educaţiei

(OM nr.):
1) OME nr. 5414/07.10.2021.

Confom art. 27 alin. (2) din Anexa 1 la Olvffic nr. 5229/2020, vă rugăm să asiguraţi toate
condiţiile privind transmiterea acestei comunicări, precum şi a ordinului prezentat alăturat către

persoana nominalizată.

Cu deosebită consideraţie,

Director General.

Daniela Vasi]ica BURGHILĂ

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168` Bucureşti

Tel +40 21405 62 06, Fax: +40 21312 26 52, www.cdu.ro
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ORDIN
privind acordarea atestatului de abilitare
Având ^m vedere:
prevederile art. 166, art. 167 şi ale art.
nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

300

din

Legea

educaţiei naţionale

prevederile Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea codului studiilor
universitare de doctorat, cu modificările şi completările ulterioare,.

prevederile OMEC nr. 4621/2020 pentiii aprobarea Regulamentului de organizare şi
functionareaConsimLriNationaldeAtestareaTitlurilor,DiplomelorşiCertificatelorUniversitare,.
prevederile OMEC nr. 4676/2020 privind componenţa nominală a Consiliului Naţional
de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare pentru mandatul 2020 - 2024;

prevederile OMEC nr. 5229/2020 pentm aprobarea metodologiilor referitoare la acordarea
atestatului de abihtare, acordarea titlului de doctor, precum şi la solutionarea sesizărilor cu privire
la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existenţa
plagiatului, ^m cadrul unei teze de doctorat,.

procesul verbal al şedinţei de lucru a Consiliului General al CNATDCU din data de
22.09.2021, înregistrat cu nr. 6/ SSCNATDCU/ 28.09.2021, prin care s-au validat dosarele de
abilitare;

decizia

CNATDCU

privind

acordarea/

neacordarea

atestatului

de

abilitare,

înregistrată cu nr. 8/SSCNATDCU/29.09.2021,.

referatul de aprobare în vederea elaborării ordinelor privind acordarea atestatului de
abilitare, ^mregistrat cu nr. 2920GIU/29.09.2021,.
În temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) dri Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, cu modificările ulterioare;

MINISTRUL EDUCATIEl
emite prezentul ordin:
Art. 1 - Se acordă atestatuL de abL1±tare, ^+r\ domeniul de studii universitare de doctorat

lngineria mediului, doamnei ZAHARIA Carmen, titular la Universitatea Tehnică
"Gheorghe Asachi" din laşi.
Art. 2 -Prezentul ordin reprezintă atestatul de abilitare.
Art. 3 - Direcţia Generală Învăţământ Universitar, din cadrul Ministerului Educaţiei,

comunică prezentul ordin IOSUD/IOD Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din
laşi, unde a fost susţinută teza de abilitare, cu obligaţia ca această instituţie să îl
comunice candidatului.
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Direcţia Generală Învăţământ Universitar
Serviciul Secretariat CNATDCU
Nr. 36591 / 27.12.2021

:.i_1:Z3--G-tCătre
Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din laşi
J^# #fc#//.# Domnului Rector

jtG/ /cz.. acordarea atestatului de abilitare

Stimate Domnule Rector,
În confomitate cu reglementările legale în vigoare, Ministerul Educaţiei (m) şi Consiliul
Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU) au
desfăşurat activităţile specifice care le-au revenit privind acordarea atestatului de abilitare.
În legătură cu acestea, vă transmitem, în original, următoarele Ordine ale Ministrului Educaţiei
(OME nr.):
1) OME nr. 5938 / 23.12.2021;

2) Ohfl nr. 5939 / 23.12.2021.
` -_`--. ` -----

Confom art. 27 alin. (2) din Anexa 1 1a OMEC nr. 5229/2020, vă rugăm să asiguraţi toate
condiţiile privind transmiterea acestei comunicări, precum şi a ordinelor prezentate alăturat către
persoanele nominalizate.

Cu deosebită consideraţie,

Str. General Berthelot nr. 28-30` Sector 1, 010168, Bucureşti

Tel: +40 21405 62 06, Fax: +40 21312 26 52, wuJw.edu.ro
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ORDIN
privind acordarea atestatului de abilitare
Având ^m vedere:
prevederile art. 166, art. 167 Şi ale art.
nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,.

300

din

Legea

educaţiei naţionale

prevederile Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea codului studiilor
universitare de doctorat, cu modificările şi completările ulterioare,.
prevederile OMENCS nr. 6129/2016 privind aprobarea standardelor minimale
necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din ^mvăţământul superior, a
gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calităţii de conducător de doctorat Şi a
atestatului de abilitare;

prevederile OMEC nr. 4621/2020 pentru aprobarea Regulamentului de orgarizare şi
fmcţionareaConsfliuluiNaţionaldeAtestareaTitlurilor,DiplomelorşiCertificatelorUriversitare;
prevederile OMEC nr. 4676/2020 privind componenţa nominală a Consiliului Naţional
deAtestareaTitlurilor,DiplomelorşiCertificatelorUniversitarepentrumandatul2020-2024,.

prevederileOMECnr.5229/2020pentruaprobareametodologiilorreferitoarelaacordarea
atestatului de abilitare, acordarea titlului de doctor, precum şi la soluţionarea sesizărflor cu privire
la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existenţa
plagiatului, ^m cadrul unei teze de doctorat;
decizia CNATDCU privind acordarea atestatului de abilitare, din data de 18.12.2021,
referitoare la dosarul iir. F-Abil-54/07.06.2021,.

referatuldeaprobareînvedereaelaborăriiordinelorprivindacordareaatesia-tuluide
abilitare, ^mregistrat cu nr. 437/DGIU/20.12.2021;
În temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, cu modificările ulterioare;

MINISTRUL EDUCAŢIEl
emite prezentul ordin:
Art. 1 -Se acordă atestatul de abilitare, în do77ic77z.i/j cze sfi/dz.z. i{nf.tJcrs[.f#7`c de cJocfor#f

lnginerie industrială, doamnei AVĂDANEI MANUELA-LĂCRĂMIOARA, titular
la Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din laşi.
Art. 2 -Prezentul ordin reprezintă atestatul de abilitare.
Art. 3 - Direcţia Generală Învăţământ Universitar, din cadrul Ministerului Educaţiei,
comunică prezentul ordin IOSUD/IOD Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din
laşi, unde a fost susţinută teza de abilitare, cu obligaţia ca această instituţie să îl
comunice candidatului.
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