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Institulii le Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat
(rosuD)

Doamnei/ Domnului Rector

Stimati doamnd/ Stimate domnule Rector,

Vd transmitem atasat, in copie, Ordinul ministrului educatiei nr. 4640 din 18.08.2021

privind iatribuirea tit lului de doctor.

Cu deosebiti considerafie,
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atribuirea TITLULUI DE DOCTOR

CABINET MINISTRU

Avand in vedere:
- prevederi le Legii  educatiei nal ionale nr. 112011, cu modif icir i le si completdri le ulterioare;
- prevederi le Legii  nr. 596/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgentd a Guvernului nr,

12712000 privind organizarea doctoratului gi a studii lor avansate academice in cadrul
Academiei RomAne;

- prevederi le Hotdr6ri i  Guvernului RomAniei nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studii lor
universitare de doctorat, cu modif icdri le si completdri le ulterioare;

- prevederi le Ordinului ministrului educaliei si cercetir i i  nr. 462112020 pentru aprobarea
Regulamentului de organizare si funcl ionare al Consil iului Nalional de l\ testare a Tit luri lor,
Diplomelor si Cert i f icatelor Universitare;

- prevederi le Ordinului ministrului educa{iei gi cercetdri i  nr. 467612020 prrivind componenla
nominali  a Consil iului Nalional de Atestare a Tit luri lor, Diplomelor si Cert i f icatelor Universitare
pentru mandatul 2020-2024,

- prevederile Ordinului ministrului educa{iei si cercetdrii nr. 522912020 pentru aprobarea
metodologii lor referitoare la acordarea atestatului de abil i tare, acordareia t i t lului de doctor,
precum si la solufionarea sesizdri lor cu privrre la nerespectarea standardelor de cali tate sau
de eticd profesionald, inclusiv cu privire la existenla plagiatului, in cadrul unei teze de doctorat,
Anexa nr. 2;

- propuneri le lnsti tut i i lor Organizatoare de Studii  Universitare de Doctorat (IOSUD) si ale
Academiei RomAne;

- decizi i le CNATDCU de validare a tezelor de doctorat, incdrcate in platforma nationald de
evaluare a tezelor de doctorat, in perioada 23 07-10.08.2021,

- Referatul de aprobare nr. 247lDG\Ul 11.0.8.2,021 a proiectulr l i ;de ordin privind atr ibuirea t i t lului
de doctor,

in temeiul prevederi lor arL. 13 al in (3) din HotirArea Guvernului nr,369/ 2021 plvind organizarea gi
functionarea Mi nisterului Educatiei,  cu modif icdri le ulterioare,

Art. 1.

Art.2.

Bucuresti,

MtNtSTRUL EDUCATIEI
emite prezentul ordin:

Se atribuie tit lul de doctor, in domeniul de doctorat specificat, persoanelor nominalizate
in anexa care face parte integranti din prezentul ordin.

Direclia General5 invit imdnt Universitar din Ministerul Educaliei ,comunicd prezentul
ordin Instituti i lor Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD) si
Academiei Romine, care i l vor duce la indeplinire.
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