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Avâiid în vedere:

-      prevederHe Legii educaţiei iia{iomle nr.1/201UiunodificărHe şi completările ulterioarq

-      prevederile    Hotărârii    Gu\Jeriiului    i"    681/2011    pi.ivind    cipi.oba}.ea    Codului    studiilor

universitare de doctorat, cu  modificările şi completările ulterioare;
-        prevederile  O.M.E.C.   ni..   4621/2020   pciitru   aprobai.ea   Regulameiit-ului   de   organizare  şi

fuiicţionare    al    Coiisiliului    Naţional    de    Atesttii.c    ci    Tilluriloi.,    Dip\omelor    şi    Certirical-elor

Univl`rsit<1rl`;
-        pre\Jederik  O.M.E.C.  i"  4676/2020  pii\Jiiid  compoiienţci  iiomiiicilă  a  Coiisiliului  Naţioiial

de Atestare a TitluriloL Diplomelor şi Certificatcloi. Univil.silcire penmi  mcindatul 2020 -2024;
-        prevederile ar"  şi Anexa nr. 2 la o.M.E.C. iir. 5229/2020 peiitru  aprobarea metodologiilo]-

ţ''' /          ::::rţ],too,:::ea'a s::]Ozră::[roera  cautes:ar:::Ţ:   îae  ,:g]::`st;]:ec'ta:::rds:::adcîtr':[eL::ur]  fce  :a::ttaotr:  :::Cu;ne  şe't,::

profesioiială,  inclusiv cu privii.e la existenţa  plagiatului, îii cadi.ul  uiiei  teze de doctorat;
-        propuiierile lnstitiiţiilor oi.gaiiizatoai.e de studii uiiiversitare de Doctoi.at,.

-        Proi`esul  verbal  iir.12  /  30.06.2021   al  Şedinţei  Consiliului  Gciicrcil  al  CNATDCU   pi.ivnid

votiH electroiiic exprimat îii dcm de 30.06.2021, priii cai.e s-au  validat tezele de do`:tora[;
•        Decizia cNATDCu nr.127/30.06.2021    privind  acordarea  titlului de doctor;

[        Rerercitul    de   aprobai.e    iir.    197fl)GÎU/30.06.2021    pri`Jind    proiectul    dc   ordiii   peiitru

aprobarea ordinului miiiisl-i.ului educa!iei privind al-ribuirca tit]uliii de doctt)i.;
În  lemeiul  prevederilor arL  13 aliii.  (3)  din  I-Iotărârea Giiverniw  iir.  369/2021  pri\Jind  organizarea

Şi  fimcţioiiare{i  Miiiisteruliii  Edui`a!iei, cu  modificările ulti`riocii.e;

-.\

~``,

MINIS'l`RUL EDUCA'ţ`It`,I
cmite pre7.entul ordin:

Art.1.     Se  atribuie  titlul  de  dock"  îii  domeiiiul  specificaL  persoa]ielor  iiomintili.zate  îi`  aiiexeli`
care fac parte integrantă din prezi`ntul o!.diii, după cim urmează:

Aiiexa  iir. 01  -Uiiiversitatea  Politehiiicci  din Buciireşli

Anexci  nr. 02 -Universitatea Tehiiică de Coiisli.ui`ţii  din  Biiciireşli

Anexa iir. 03 -Uiiversitatea  de Ai.hitectură şi Urbciiiism "Ioii  Miiicii"  din  Bucureşti

Aiiexa nr. 04 -Uiiiversitatea de Ştiiiiţe Agroiicmicc şi Medicjiiă  V{`ti`i.intii.ă  diii Bucureşti

Anexa iir. 05 -Uiiiversitcitea  din Biicureşti

Anexa iir. 06 -Universitatea  de Medicină  şi  Farmacie "Ccirol  Dci\Jila"  din  BiiciH.eşti

Anexa  iir. 07 ~ Academici  c!e Studii  F,conomicc clin Bui`ureşti

Aiiexa iii.. 08 -Universitatea  Naţioiială  de Mu7.ică  din Bui`urcşti

Aiiexa iir. t-)9 -Uiii\JersitatL`a  Nci{iomlă  dc ^rte dm  Biicureşli

Aiiexa rH..10 -Uiiiversitatca  Nciţională  dc  Ai.tă TeaH{ilă  şi  Cinematogrcirică  ''I.l.Ccii.agicile`'  diii
Bucureşti

Anexa  iir,11  -Uiiivei.sitatea  Ncitioiială  clc Educa|ic Fizicri  şi SpoH djii  Biicureşti

Ancxci  nr.12 -şcoala  Naţioiicilă  dc St-udii lJoliUcc şi  Adiiiiiiislrci(ivc din  13ucurcşti

Aiiexa nr.13 -Universitatea "I`raiisilvciiiia"  din Bt.aşov

Anexa nr.14 -Universittit.ea Teliiiică  d in Cluj-Napocci
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Anexa i"  15 -Uiiiversitatea di` Ştiiiiţ-e Agricole şi Mediciiiă Veteiiiiciră diii Cluj-Napocci

Anexa  nr.16 -Uiii\JersiLitea  ''Babeş-Boly{ii"  din Cluj-Ncipoca

Aiiexa nr.17 -Universitatea  de Mediciiiă  şi  Farniacje '`Iuliu  I-Ici!icgciiiu"  diii  Cluj-Ncipoca

Anexa nr.18 -Academia  Naţională de Muz,ică '`Gheoi.ghe Dimci" din Cluj-Napoca

Aiiexa m 19 -Unjvei.sitateci  „Ovidius"  clin Coiistcinţa

Anexa  nr.  2() -Uiiiversittiteci  Mcit.it.imă  ciin  Coiistaiil`a

Aiiexa  nr. 21  -Uni\JersitaLca  din  Ci.tiiova

Anexa nr. 22 ~ Uiiivei.sitatea  de Mecliciiiă şi l:armticic diii Crciio\Jri

Anexa iir. 23 -Universitatea  "Duiiăi.ea  cle Jos"  din Galaţi
'\  ` .)    Anexa iir. 24 -UniversiLiteci Tchnică "Ghcorghe Asat?lii" din lcişi

Anexa iir. 25 -Univcrsi[atea  de Meditină şi  Fciriiicicie "Grigore T.Popa"  diii  laşi

Anexa nr. 26 -Uni\Jersitate{i  Na!ioiirilă  cle Aite "George L:,iiescu"  din  Taşi

Anexa nr. 27 ~-Uiiiversitatea  din Orad{-?{i

Aiiexa nr. 28 -Uni\;ci-sittiti`a  diii  Pitc`Şli

Anexa iir. 29 -Uiii\Jei.sitcitea  "Liician Blciga"  diii Sibiu

Aiiexa  nr. 30 -Uiiiversitatea  ''Valaliici"  din Tâi.go\Jişte

Anexa nr. 31  -Universitatea  P()litelinica rr`imjşotii.a

Anexa nr. 32 -U]iiversitatea de Vesi din Tiiiiişo"
Anexa i" 33 -Uiiiversitatea de Mediciiiă şi Farmacie ''Vicl-or Babeş"  din Timişocii.{i

Art?     Direi`!ia  Generală  Învăţământ  Uni\Jei.siiar  diii  MinisicriU   F.ducaţiei  comuiiică  prezeiihH

ordhi  lnstituţiiloi.  Orgaiiizatocii.c  de  Sludii  Uiiivei.silare  de  D()ctorat,  cai.e  îl  vor  duce  la

îndeplinire.

tf`l

ucureşti,

Nr.EERdata_a=T=?_*_.202i

M I N I S T R U,

CÎMT'EANUS()RTN MII]^T
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rMiNisTERULEDUCAŢIEI

DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÂNT  UNIVERSITAR
DIRECŢIA GUVERNANŢA  INSTITUŢllLOR  DE  ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR

Ordinul  ministrului educaţiei

din ..QS..

privind atribuirea titlului de DOCTOR

LISTA

persoanelor cărora li se atribuie titlul de DOCTOR în  domeniul specificat,
urmare a validării tezelor de doctorat de către Consiliul  General a! CNATDCU,

prin votul electronic exprimat În data de 30.06.2021

Anexa  nr.

lnstitutia

24

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi"
din  laşi

Nr.crt.
Numele şi Prenumele Domeniul

1 Petrescu  D.S. Tudor-Cristian lnginerie  civilă  şi  instalaţii

0


