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Instituţiile Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat
şi

Academia Română

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

În confomitate 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

funcţionare 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, Diplomelor şi Certificatelor Universitare pentm 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 standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu
privire la existenţa plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat;

-       procesul  de  evaluare  a  tezelor  de  doctorat  desfăşurat  de  Comisiile  de  specialitate  ale
CNATDCU prin intermediul platfomei electronice;

-       validarea propmerilor comisiilor de specialitate de către membrii consiliului general prin votul
exprimat  în  platforma  electronică  rei.gov.ro  în  sesiunile  de  vot  deschise  în  perioadele  16.03.2022  -
30.03 .2022,  31.03.2022 -05.04.2022 şi 01.04.2022 -15.04.2022;

Luând  în  considerare  Deciziile  CNATDCU  de  validare  a  tezelor  de  doctorat,  încărcate  pe  platfoma
naţională de evaluare a tezelor de doctorat, în data de 20.04.2022;

A fost emis  ordinul  ministrului  educaţiei nr. 3677 / 03.05.2022  privind atribuirea tit]ului de
doctor.

Ataşat prezentei adrese, vă înaintăm, în copie, Ordinul ministrului educaţiei nr.  3677 / 03.05.2022
privind atribuirea titlului de doctor şi Anexa aferentă.
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ORDIN
privind atribuirea titlului de doctor

Având ^m vedere:
-     prevederile  art.  158  şi  art.  168  alin.  (7)  din  Legea  educatiei  na#onale  nr.  1/2011,  cu

modificările şi completările ulterioare;
-     prevederile  art.  69  alin.  (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 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi

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

-       prevederfle o.M.E.C. nr. 4676/2020 privind componenţa nominală a consfliului Naţional
deAtestareaTitlurilor,DiplomelorşiCertificatelorUniversitarepentnimandatul2020-2024;

-       prevederile  O.M.E.C.  nr.  5229/2020  pentru  aprobarea  metodologfilor  referitoare  la
acordarea  atestatului  de  abilitare,  acordarea  titlului  de  doctor,  precum  şi  la  soluţionarea
sesizărilorcuprivirelanerespectareastandardelordecalitatesaudeeticăprofesională,inclusiv
cu privire la existenţa plagiatului, ^m cadrul unei teze de doctorat;

-      propunerile  hstitutiilor  Organizatoare   de  Studii  Uhiversitare   de  Doctorat  şi  ale
Academiei Române;

-      Decizfile cNATDCu de validare a tezelor de doctorat, ^mcărcate pe platforma natională
de evaluare a tezelor de doctorat, ^m data de 20.04.2022;

-      Referatul de aprobare nr.114PGÎU/21.04.2022 pentru aprobarea ordinului miristrului
educaţiei privind atribuirea titlului de doctor;
În  temeiul  prevederilor  art.   13  alin.  (3)  din  Hotărârea  Guvemului  nr.  369/2021  privind
orgmizareaşifmcţionareaMinisteruluiEducaţiei,cumodificărileşicompletărileulterioare;

MINISTRUI. EDUCAŢIEl
emite prezentul ordin:

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

Anexa ru. 01 - Universitatea Politehnica din Bucureşti
Anexa nr. 02 - Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti
Anexa nr. 03 -Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti
Anexa nr. 04 - Universitatea din Bucureşti
Anexa nr. 05 -Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davfla" din Bucureşti
Anexa ru-. 06 -Academia de Studii Economice din Bucureşti
Anexa nr. 07 -Uriversitatea Naţională de Muzică din Bucureşti
Anexa nr. 08 - Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti
Anexa nr. 09 - Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică "1. L. Caragiale" din

Bucureşti
Anexa nr. 10 -şcoala Naţională de Studii Politice şi Adm±nistrative din Bucureşti
Anexa nr.11 -Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba lulia
Anexa ru. 12 -Universitatea "Transilvania" din Braşov
Anexa nr. 13 -Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Anexa nr. 14 -Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj~Napoca
Anexa nr. 15 -Uhiversitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca
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Anexa nr. 16 -Uriversitatea de Medicină şi Fai.macie ''Iuliu Haţieganu" din Cluj~Napoca
Anexa nr. 17 -Uhiversitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca
Anexa nr. 18 - Uriversitatea „Ovidius" din Constanţa
Anexa nr. 19 - Universitatea din Craiova
Anexa ru.. 20 -Universitatea de Medicriă şi Farmacie din Craiova
Anexa nr. 21 -Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi
Anexa nr. 22 -Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din laşi
Anexa nr. 23 - Uhiversitatea pentni Ştiinţele Vie# ''Ion lonescu de la Brad" Iaşi
Anexa nr. 24 - Universitatea ''Alexandru loan Cuza" din laşi
Anexa nr. 25 - Uriversitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T.Popa" din laşi
Anexa nr. 26 - Universitatea Naţională de Arte ''George Enescu" din laşi
Anexa nr. 27 -Universitatea din Oradea
Anexa nr. 28 - Universitatea din Petroşani
Anexa nr. 29 - Universitatea din Piteşti
Anexa nr. 30 - Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti
Anexa nr. 31 - Uhiversitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
Anexa nr. 32 -Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava
Anexa nr. 33 - Universitatea ''Valahia" din Târgovişte
Anexa nr. 34 - Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie "George Emjl Palade"

din Târgu Mureş
Anexa nr. 35 - Universitatea Politehnica din Timişoara
Anexa nr. 36 - Uriversitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului "Regele

Mihai 1 al României" din Timişoara
Anexa nr. 37 - Universitatea de Vest din Timişoara
Anexa nr. 38 ~ Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" din Timişoara
Anexa nr. 39 - Uhiversitatea Naţională de Apărare "Carol 1" din Bucureşti
Anexa nr. 40 - Academia Natională de lnformatii "Mihai Viteazul" din Bucureşti
Anexa nr. 41 - Academia Română
Anexa nr. 42 - Uhiversitatea "Nicolae Titulescu" din Bucueşti

Art. 2.    Direcţia Generală învăţământ universitar din Ministerul Educaţiei comunică prezenm
ordin  hstituSilor  Organizatoare  de  Studii  Universitare  de  Doctorat  şi  Academiei
Române, care îl vor duce la ^mdeplinire.

Bucueşti,
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privind atribuirea titlului de DOCTOR

LISTA

persoanelorcăroraliseatribuietitluldeDOCTORÎndomeniuspecificat,
urmareavalidăriitezelordedoctoratdecătreCNATDCU

Anexa nr.

lnstituţia
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Universitatea Tehnică "Gheorghe
Asachi" din laşi
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