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I Stimate Domnule Rector,
Stimate Domnule Preşedinte,
În conformi tate cu regl ementăril e legale în vigoare, M inisterul Ed u caţi ei Naţiona le (MEN) ş i Consiliul Naţiona l de
Ale.;tare a Titlurilor, Diplomelor şi Ce1tificatelor Universitare (CNATDCU) au desfăşurat activităţi le specifice care
le revin privind acordarea atestatului de abilitare şi a calităţii de conducător de doctorat. În legătură cu acestea.
vă ad ucem la cunoştinţă cele ce urmează.
În baza propunerii Consi liului General al CNATDCU. în reun iunea din data de 17.10.2014, prin Ordinul
M in istrului Educaţiei Naţionale n r. 623/06.11.2014 (O.M. nr. 623/ 06. 11.20 14) privind acordarea atestatu lui de
a bilit:i re şi a calităţii de conducător de doctorat se acordă persoanelor cuprinse în Anexele nr. I - 28 atestatul de
a bilita re şi calitatea de conducător de doctorat, în domeniile de studii universitare de doc:toratspecificatc.
Demersul referitor la acordarea atestatului de abilitare şi a calităţii de conducător de doctorat, pentru
persoanele cuprinse în Anexele nr. I - 28, care fac parte integrantă din O .M. nr. 623/06. l l.2014, a fost realizat
ind;vidual - în baza OMEC'I'S nr. 5691 12011 p rivind aprobarea Regulamentului de fimc:{imwre o Consiliului
,l\'11(im1e1I de Atestare o Titlurilor, Dip lomelor şi Certificatelor Uniw!rsitare în vederea evaluării tezelor de abilitare
şi a mode/11/ui Cererii-tip penin.1 rnsf inereu tezei de ahiliwre, cu m odificări le ş i completări le ulterioare.
Anexele n r. 1 - 28 la O.M. nr. 623/06. 11.2014 au fost Întocmite pentru instituţiile de învăţăm â nt superior,
Academia Rom â nă şi alte instituţii unde persoanele înscrise au declarat pe propria răspundere că sunt titulare .
În conformitate cu prevederile a1i. 158, art. 166 alin. ( I), (3) şi (5), art. 167 alin . (I ) din Legea educaţi e i naţi o nale
nr. 11201 1, cu modificările ş i completările ulterioare ş i a le art. 15 alin. b) din H.G. nr. 681/2011 privind aprobarea
Codului studiilor universitare de doctorat, instituţiile organizatoare de studii universitare d e doctorat I
instituţiile organizatoare de doctorat pot organiza doctorat numai în domeniile în care li s-a acordat această
calitate. ·'Pot fi condu cători de doctorat persoanele care au obţinut dreptul de conducere de doctorat înain tea
intrării în vigoare a prezentei legi, precum şi persoane le care au obţinut atestatul de abilitare, având cel puţ in
fun cţ ia de l ector/şef de lu crări , respectiv de cercetător ştiinţific gradul III." Activitatea de conducere de doctorat se
plHlte realiza numai în domeniul pentru care s-a obţinut acest drept şi într-o s i ngură IOSUD/!0 0 , excepţ i e fădnd
d(Ktoratele conduse în cotute lă, iar cadrele didactice şi de cercetare care au dobândit acest drept trebuie să aibă un
contract de muncă cu o IOSUD/100 sau cu o i nstituţie membră a unei IOSUD/100 ş i să fie membre ale unei şco li
doctorale.
În ~ituaţia î n ca re persoanele cuprinse în Anexele nr. 1 - 28 la O.M. nr. 623/06.11.2014 se încadrcazll în
p1·e\ cdcrik legale şi sunt cooptate de o JOSUD/100. care organizează doctorat În domeniul specificat. este
necesar ca respectiva IOSUD/100 să transmită oficia l la MEN decizia Senatului universitar I Prezidiului
Academiei Române, prin care se propune ca persoana nominalizată să îşi desfăşoare activitatea
d e conducere de doctorat în cadrul a celei instituţii organizatoare.
În consec in ţă, vă rugăm să asiguraţi toate condiţiile privind transmiterea acestei comu nicăr i persoanelor cupri nse in
Anexele 111 . I - 28 la O.M. nr. 623/ 06.1 1.201 1 şi care se prezintă alăturat.
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LISTA
persoanelor cărora li se acordă atestatul de abilitare
şi calitatea de conducător de doctorat,
în domeniul de studii universitare de doctorat specificat,
urmare a validării tezelor de abilitare de către CNATDCU,
în reuniunea din data de 17.10.2014
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