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Nr.   36129 /  fi5.12.202fl

Instituţiilc Organizatoare de Sdudii Umiversitare de Doctoral

În   baza   propunerilor  de   acordare   a  titlurilor   de   doctor,   înaiiitate   Ministerului   Educaţiei   de   către
lnstituţiile  Organizatoare  de  Studii  Universitare  de  Doctorat;

În  conformitate  cu  prevederile   Legii  ediicaţiei  na!ionale  ni..1/2011,  cu   modificările  şi  completările

ulterioare,  şi  ale  Hotărârii  Guvernului  nr.  681/201 ]   privind  aprobarea  Codului  studiilor  universitare
de doctorat, cu modificări]e  şi  completările  ulterioare;

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

funcţioiiare  al  Consiliului Naţional  de Atestare  a  Titlurilor,  Diplomelor şi  Certificatelor  Universitare;
-         prevederile  o.M.E.C.  iir.  4676/2020  privind  componenţa  iiominală  a  consiliului  Naţiona]  de

Atestare a Titlurilor,  Diplomelor şi  Ccrtificatclor Universitare  pentru  mandatul  2020 -2024;
-        prevederile   Anexei    nr.    2    la   O.M.E.C.    nr.    5229/2020   pentru   aprobarea   metodologiilor

referitoare  la  acordarea  atestatului  de  abilitare,  acordarea  titlului  de  doctor,  precum  şi  la  soluţionarea
sesizărilor  cu  privire  la  nerespectarea  standai.delor  de  calitate  sau  de  etică  profesională,  inclusiv  cu

privire  la  existenţa  plagiatului,  în  cadrul  unei  teze  de  doctoi.at;
•         procesul   de   evaluare   a   tezelor   de   doctorat   desfăşiirat   de   Comisiile   de   specialitate   ale

CNATDCU  prin  iiiteriiiediul  platfomiei  electroiiice;

Luând   în   coiisiderare   Deciziile   CNATDCU   de   validare  a  tezelor  de   doctorat,   îiicărcate   pe   platforma
naţioiială  de  evaliiare  a  tezelor de  doctorat,  în  perioada 02.12.2021  ~ 03 .12.2021 ;

A  fost  emfis  ordinul   mimistruEui  cducaţiefi   mno  577fl   /  fl3.E2.202m   privind   atribuirea  tmu]ufi  de

doctor.

Ataşat  prezentei   adrese,  vă  îiiaintăm,  în   copie,  Ordinul   ministriilui  educaţiei   nr.   5771   /   13.12.2021

privind  atribuirea titlului  de  doctor şi  Aiiexa  aferentă.
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ORDIN
privind atribuirea titlului de doctor

Având în vedere:
~      prevederile   art.   158   şi   art.   "   alin.   (7)   din   Legea   educaţiei   naţionale  nr.   1/2011,   cu

modificările şi completăr].le ulterioare;
-      prevederile  art.   69  alin.   (1)   djn  Hotărârea  Guvernului  nr.   681/2011   privind  aprobarea

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

funcţionare    al    Consiliului    Naţional    de    Atestare    a    TitJuri]or,    Diplomelor    şi    Certificatelor
Universitare,.

•        prevederile  o.M.E.C.  nr.  4676/2020  privind  componenţa  nominală  a  consiliului  Naţional

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

acordareaatestatuluideabilitare,acordareatitluluidedoctor,precumşilasoluţionareasesizărilor
cuprivirelanerespectareastandardelordecalitatesaudeeticăprofesională,inclusivcuprivirela
existenţa plagiatului, ^m cadrul unei teze de doctorat;

-       propunerile lnstituţii]or organizatoare de studii universitare de Doctorat,.
-       Deciziile cNATDCu de validare a  tezelor de doctorat, ^mcărcate pe platforma naţională de

evaluare a tezelor de doctorat, în perioada 02.12.2021-03.12.2021,.
-       Referatul  de  aprobare  nr.  407/DGÎU/07.12.2021  pentru  aprobarea  ordinului  ministrului

educaţiei privind atribuirea titlului de doctor,.
Întemeiulpreveder]1orart.13alin.(3)dinHotărâreaGuvernuluinr.369/2021privmdorganizarea

şi funcţionarea Ministerului Educaţ-iei, cu modificările ulterioare,.

MINISTRUL EDUCAŢIEl
emite prezentul ordin:

Art. 1.     Se  atribuie  titlul  de  doctor,  în  domeniul  specificat,  persoanelor  nominalizate în  anexele
care fac parte htegrantă din prezentul ordin, după cum urmează:

Anexa nr. 01 -Universitatea Politehnica din Bucureşti
Anexanr.02-UniversitateadeŞtijnţeAgronomiceşiMedicinăVeterinarădinBucureşti
Anexa nr. 03 -Universitatea din Bucureşti
Anexa nr. 04 -Universitatea de Medjcjnă şi Farmacie ''Carol Davila'' din Bucuresti
Anexa nr. 05 -Academia de Studii Economice din Bucuresti
Anexanr.06-UniversitateaNaţionalădeArtedinBucureşti
Anexa nr. 07 -Universitatea ''Aurel Vlaicu'' din Arad
Anexa nr. 08 -Universitatea "Transilvanja" din Braşov
Anexa nr. 09 -Universitatea Tehnică djn Cluj-Napoca
Anexanr.10-UniversitateadeŞtjinţeAgricoleşiMedicinăVeterinarădinCluj-Napoca
Anexa nr.11 -Universitatea ''Babeş-Bolyai" dri Cluj-Napoca
Anexanr.12-UniversitateadeMedicjnăşiFarmacie''IuliuHaţieganu`'dinCluj-Napoca
Anexa nr, 13 -Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca
Anexa nr. 14 -Universitatea ,,Ovidius" din Constanta
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Anexa nr.15 -Universitatea din Crciiova
Anexa nr. 16 -Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova
Anexa nr. 17 -Universitatea ''Dunărea de Jos" d].n Galaţi
Anexa nr. 18 -Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din laşi
Anexa nr. 19 -Universitatea pentru Şti].nţele Vieţii ''Ion lnescu de la Brad'' din lasi
Anexa nr. 20 -Universitatea "Alexandru loan Cuza" din laşi
Anexa nr. 21 -Universitatea de Medicină şi Farmacie ''Grigore T.Popa'' djn laşi
Anexa nr. 22 -Universitatea din Pitesti
Anexa nr. 23 -Universitatea "Lucian 13laga" din Sibiu
Anexa nr. 24 -Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava
Anexa nr. 25 -Universitatea ''Valahia'' din Târgovişte
Anexa nr. 26 -Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie ''George Emil Palade''

din Târgu Mureş
Anexa nr. 27 -Universitatea Politehnica Timişoara
Anexa nr. 28 -Universitatea de Medicină şi Farmacie ''Victor Babeş'' din Timişoara
Anexa nr. 29 -Academia Tehnică Militară "Ferdinand 1" din Bucuresti
Anexa nr. 30 -Universitatea ''Titu Maiorescu'' din Bucureşti
Anexa nr. 31 -Universitatea de Vest-"Vasi]e Goldiş'' djn Arad

Art. 2.     Direcţia  Generală  Învăţământ  Universitar  din  Ministerul  Educaţiei  comLinică  prezentul

ordin  lnstituţiilor  Organizatoare  de  Studii  Universitare  de  Doctorat,  care`  îl  vor  duce  la
îndeplinire.

L ,   M I `N I S T R U,

Bucureşti,

Nr. j85L data 13 ` \2` 202i

§ORIN MIHÂI CÎMPEANU



MINISTERUL  EDUCAŢIEI
DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÂNT  UNIVERSITAR
Servicjul  Secretariat CNATDCU

Ordinul  ministrului  educaţiei

Nr....„Ş.}st........dirL...lţ.:\.?..'..2021

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 CNATDCU

Anexa  nr.

lnstitutia

18

Universitatea Tehnică "Gheorghe
Asachi"  din  laşl

Nr.crt.
Numele şi Prenumele Domeniul

1 Chirilă  M.   Mihai lnginerie  industrială
2 Enache  N.  Ovidiu-Stefan n8 iner e  jndustrială
3 Roşca  N.  Mihaela n8 ner a  mediului
4 Simionescu  D.L. Tudor-Mihai ng ner a  materialelor
5 Tudose C.  Mihaela-Brîndusa n8 ner e Şi manaqement

Paginaldinl


