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DIRECTIA GENERALA

INVATAMANT UNIVERSITAR

SERVICIUL SECRETARIAT CNATDCU

Nr 356/DGIU /  04 11.2Q21

Institu{i i le Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat
(rosuD)

Doamnei/ Domnului Rector

Stimati doamnd/ Stimate domnulle Rector,

d transmitem atasat Ordinul ministruluieducafiei nr. 5533 din 01 .11.2021 privind

atribuirea titlului de doctor.

Cu deosebiti consideratie,

Director Ge

Daniela V
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atribuirea TITLULUI DE DOCTOR

in vedere:
- prevederi le arl.  168 al in. (7) din Legea educaliei nal ionale nr. 112011, cu modif icir i le si

com pletdri le ulterioare;
- prevederile Legii nr. 596/2001 pentru aprobarea Ordonanlei de urgentd a Guvernului nr.

127|2OOO privirrd organizarea doctoratului gi a studii lor avansate academice in cadrul
Academiei Rom6ne;

- prevederile HotdrArii Guvernului RomAniei nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studii lor
universitare de <joctorat, cu modificiri le si completiri le ulterioare;

- prevederile Orclinului ministrului educalieri gi cercetdrii nr. 462112020 pentru aprobarea
Regulamentului de organizare si functionare al Consil iului National de Atestare a Titluri lor,

Diplomelor qi Certif icatelor Universitare;
- prevederile Orclinului ministrului educaliei

nominali a Consil iului Nalional de Atestare
oentru mandatul 2020-2024,

- prevederile Orclinului ministrului educalieri gi cercetdrii nr. 522912020 pentru aprobarea
metodologii lor referitoare la acordarea atestatului de abil itare, acordarea tit lului de doctor,
precum si la solulionarea sesizdrilor cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau
de eticd profesionald, inclusiv cu privire la erxistenla plagiatului, in cadrul unei teze de doctorat,
Anexa nr. 2;

- propunerile Instituti i lor Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD) 9i ale
Academiei RomAne;

- decizii le CNATDCU de validare a 51 teze> de doctorat, incircate in platforma nationalS de
evaluare a tezelor de doctorat rei.gov.ro in data de 13. 10.2Q21 ,

- Referatul de aprobare nr. 328/ DGIU | 22 1Ct.2021a proiectului de ordin privind atribuirea tit lului

de doctor,

prevederilor art. 13 alin(3) din HotdrArea Guvernului nr. 369/ 2021 privind organizarea si
cu modificdrile ulterioare,rea Ministerului Educatiei,

si cercetdrii nr. 467612020 privind componenta
a Titluri lor, Diplomelor si Certif icatelor Universitare

MrNrsTttuL EDUCATIEI
emite prrezentul ordin:

doctor, in domeniul de doctorat specif icat, persoanelor nominalizate
parte integrantd din prezentul ordin.

invSlimAnt Univrersitar din Ministerul Educaliei comunici prezentul

Organizatoare cle Studii  Universitare de Doctorat (IOSUD) si

Academiei Romdne, care i l  vor duce la indeplinire.

MINI ISTRU.

Se atribuie tit lul de
in anexer care face

Direclia Generald
ordin Instituli i lor
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