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Unive'rsltatea, de Şti!nteAg rlCo;le
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/
./

,'~I MINISTERUL
"~ ! EDVCATIEI,I NAŢIONALE

NI. 37469/08.Q4,2014

Instituţiile Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat
InstituţiileOrganizatoare de Doctorat

1"
, ,

Înbaza propunerilor de acordat6 a titluhiide doctor, înaintate Ministerului Educaţiei Naţionale
decătrelnstituţiile Organizatoate de Studii Universitare de Doctorat / Instituţiile Organizatoare

i'âeDoctoi'at, I

I

În c0t1f0nnitatecu prevederile Legii educaţiei naţionale Dt. 11201 I,cu modificările şi
,colTIpletărileulterioare; ,

:..:" ':'''':i.,... ,;,::,<,!:, ,o, ' ,i: :, __ 'i,'".'_<~_':::", .', _,,'

Inbazapţevederilor,O.M. Dt. 5~44/2012privind unele măsuri de organizare şi funcţionare ale
'Consiliului Naţional. de Ateslare li Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare
(CNATDCU),eumodificările şi1compietăriIe ulterioare,
-1 'i'
i ',. ' _:. l' . '

Având,în vedete validarea tezelor de doctorat de către CNATDCU, în cadrul întrunirii,

Consiliului General alCNATDC:U din data de 21.03.2014,

înbazap~opunerilor CNA.'fD&U"d~~~iidare at~z~i6'~ de doctorat, a fost emis ordinul
,,'!"inistrul~i,delegat, pentrui!1văţămâl1tul superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare
'teliriolOgicănr. 165107.04:2014 privind atribuirea tilului de doctor.
:':.,'[;:"';;,1' "::'_~"::_ '::, "::',"::,':"'::"; ~ ','" -- ; " ' i.'", , '''' '

nĂUlşat .l'rezentei adrese, vă 'înairiiăm;. în copie, 'Ordiriul ministrului delegat' pentru învăţământul
superior, cercetare ştiinţifică şi Ue~voltaJ:rtehnologicănr. 165 / 07.04.2014 privind atribuirea
titlull\i de dQctor şi Anexa aferentă. • .
",>-- --",-- ,--, ',", " " '-'--, ',',' -,-1', -- i
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Str, General Berthelot nr. 28-30,
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. ,,,,ORDIN'
, :,ii;p)Cj,yin.~:aţri~\li!'~ll;ţitl\l!H! de, do~tQr"

': "

:În~ohfoMitate c~ p~eveclerile Legii e'd~daţiei naţioriale'Ai','v~od, cumodificjltile şicompletările u Iterio~re;:; ... '.' - . , i··· " .
înl baza propunerilor Instituţiilor Qrganikatoare deStudJi,Universitarede[l.,octorat / I~stituţiilori' Organizatoare :de
Doctorat privind acordarea titlului de doţtor; - . .

.în baza prevederilor O.M,nt. 5644/2012 privind unele măsuri de organizare şi funcţionare ale Consiliului Naţional
de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATD<;U). cu modificările .şi completările

ulterioare;

Având in vedere validarea tezelor de doctorat de către CNATDCU, in cadrul intrunirii Consiliului Genera! al
CNATDCU din data de 21.03.2014;

L~ând in considerare propunerile de ~cordare a titlului de doctor,inaintate de către CNATDCU Ministerului
Educaţiei Naţionale; I

In temeiul Hotărârii Gu~ernului nr. IS~/2013priVindorganizarea şi funcţional'ea Ministerului Educaţiei Naţionale,
cu modificările şi completările ulterioare; . 'i

. " l' ,: " ','F;'r "H·,"
minist~ul delegat.pentrutnv~ţămâ~tuIs\lperior, cer~etare,ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică

. - . 'emite prezentul ordin: .

Art 1. Se atribuie titlul de doctor, .1\1 dOll)~niul.specificat, p~rs0aIlelor I\ominalizate ,in anexele care fac parte
integrantă din prezentul ordin, după cum u~ează: .

Anexa nr, OI -Universitatea "Politehnica" din Bucureşti

Anexa nr, 02 - Universitatea Tehnică ~e Construcţil din BucUre'şti'
Anexa ni, 03 '- Universitatea de Arhit~ctură şi Urbanism "Ion Mincu" din Bucureşti

: Anexa nr. 04 - Universitatea de ŞtiinţJAgronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

i Anexa nr, 05 - Universitatea din BucJreşti '.: :. .-
: ' 1-,

i AneJ(a nr. 06 - Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" di,n Bucureşti
:, !

! Anexa nr. 07_~Academia de Studii IldonQmicedin Buc\ITeşti, -
:" .l.: •. '". ','" ._. '," "c.: "' .. ;'!, ,-,_. :";: :.;.;.,;":..... :, "':<'.. ,<,,:.. -:!'

: Anexa nr. OS - Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti

I ~neJ(a nr,09 - Universitatea Naţionala de~rtedinBucureşti .....' _. - _. .. • - . _

A~~~al\l:' JO",Uniyersitatea~NiO\l~I:hd~<\~ăTeatraIă şi Cin\,m~togl"~fică"I.L.Caragial~'\ din Bllcureşti·
Anexanr, II - UnIversitatea Naţională de Educaţi~ Fizică şi Sport BUCll~eşti .

Anexa nr, 12 - Şcoala Naţională de Stlldii P<l'litice şi Administrative di~Bucureşti

,.Anexa nr, 13 - Universitate~"1 Decembrie 1915;; din Alba IJIia
; . '. 1,. ',:'), I,',: ".: ,\'.\,';!~ , ,:'i .~. -; .. ,' .,,-·t _ f",' ....

Anexa nr. 14 - Universitatea "Vasile 1\.lecsandri"din-Bacău "
,: ' : '_ ' ! . - ' __ ~, '. "" ,:: ,:;' .. ţ I

,,' Ahexa nI',. 15 - Universitatea "Transilvania" din _B,i'aşov-:-
•,. : • I .."_.... ~ "", ',:.. •• ..,. ,

. --, Anexa nr. 16 - Universitatea Tehnic~ din Cluj-Napoca-

Anexa nr. 17 - Universitatea de ştiinl~ Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

AneJ(a nr, IS - Universitatea "Babeş.Bolyai" din Cluj-Napoca . .

Anexanr. 19 - Universitatea de Medicină şi FaMacie "Iuliu f!aţieganu" din Cluj-Napoca

-Anexa nr, 20 - Academia de Muzicăi"Gheorghe Dima" din Cluj-Na~oca
I

Anexa nr, 21 - Universitatea de Artă· şi Design din Cluj-Napoca

AneJ(a nr. 22 - Universitatea "Ovidhls" din Constanţa
I .

,



~; 23, Universitatea Maritimă din Constanţa
1. ' .. _ __o -"':', I

Ane:i<i'nr. 24 ,Universitatea dfnCniiova... , , -'. ','
I .. ..:' '_.',,_ ".' " ... ',_ "'.: ',_ .,

Anexrnr. 25 ' Uni;ersitatea de Medicin~ şi rarIllaFiedinCraiova

Anexa nr. 26 , Universitatea ;'Dunărea de Jo:s" dill Galaţi·. .
: .. j'

. Anexa'nr. 27 ' Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din laşi,,,

"Anex~'nr, 28, Uhiversitatea'de·Ştiinţe·A"llriJole~iM6~iciri~;cVetetilliu'i'i~'Ion'Ionescu de laBt~d!'~.:din Ia~i'
.Anex~ nr.29; Universitatea "Ale)(andmloabcuiă;'clfulaşL> '.,

:i .. :," .' "'.. " " ".".> '..... ... 1.',' -!' .. ''''.' .. '''' i ':" " , -, .._.. ,' ~'.:' o',.. ".. ; "':"': ,: •

Anexa Dt. 30 ' Universitatea de Medicină şi Farmacie'!Grigol'e T: Pepa"·din Iaşi "

Anex~ ni'.31~Uni\'etsitateade Arte "Georg~ Enes2u!'dinIaşi';'"

Anexa nr. 32 - Universitatea din Oradea i. ,

1~~~~;··~~G~::~:::::::::::~ :~:;iani '1

Anexa nr. 35 - Universitatea "Petrol-Gaze" elin Ploieşti
! .. '" _. .. - i

Anexa nr. 36 - Universitatea "Eftimie Murgu"din Reşita
; .... .. I

Anexa nr. 37 - Universitatea "Lucian Blaga"ldin Sibiu.

Anexa nr.38-Universitatea "Ştefan cel Mar~'.' din Suceava

Anexa nr. 39, Universitatea "Valahia" din T~rgovişte
,

Anex~ nr.. 40 -Univ~rsitate~?e Medicinăşi'~arnt~~ie~i~ TârguMlI~eş
Anexa nr. 41 - Universitatea de Arte din Târgu Mure .' .

: ',.. '.. "', .. _":,',, I

An~.xânr' 42.: U~iversi;at~a "politehnica"dinŢimişoara ..••. .. •.•.... .... . .' ..' .
Ane'xahr.43: Univ~rsltetea' de ştiinţe Agricole şi! Medicină Veterinară aBanatului 'Regele Mihai I ai României" din Timişoara

'-,'-<;".",':' .-' .. - .. _. .. ,.!,.,

Anexa'nr.44 -'Universitatea de Vest din Timişoara

Anexanr.45" Universitatea de Medicină. şi Farmacie "Victor Babeş" din Tiniişo';'a
":<';:;:.'}:_'_',:~ .• " ;. ," , " . i.! .' ."'.:' ".
An~xanr.46" Acadelilia Tehnică Militară din Bucureşti

Anexa!lli.. lIT- Naţională de Apărare "Carol /" din Bucureşti,

Anexa'nr.48- Academia de Poliţie" Alexandru Ioan Cuza" din Bucureşti

Anexanr.49;AcademiaRomână . .
-".i, ' .'''' , .: . : . .' ,.

Anexainr.50, Universitatea. "Titu Maiorescu'! din Bucureşti
, l ' ,

Anexa nr.5 1 , Universit~tea "Nic?lae Tituiescu" din Bucureşti

Anexa~.52 .Univ~rsitatea de Vest '.'Vasile Goldiş" din.Arail

Arţ. 2. Prevederile preze~tului ordin se afişea~ă pe site:uloficial al Instit~ţiei,Orgallizaloare de Studii Universitare
de Doctorat / Instituţiei Organizatoare de DoCtorat. ..' . " ,

f::."';·:-:':":':".:'f ':,~.'-I'· ,_.~'" '. ':".':.,'; :::"':":;...'.'.
Art:3.: DiJ;ecţia Generală învăţămânţ'Supefior.din Ministerul. Educaţiei Naţionale comunică prezentul ordin
IristituţiilorOrgaiiizatoa((,; 'de Studii Univeisitare de .D ctorat IInstitujiilor()rganizatoare de Doe/orat, care îl vor
duce lai'ndep1inire:,~ .'

.
,:;:~<;::

Bucureşti '

Nr.· 1.fi.f.. ..
.' 07"-.O/.;.J2011tData .



Ordinul ministrului dillegat pentru invăţământsuperior,
, cercetare ş~ilnţifică şi dezvoltare tehnologică. ,
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Nr. ; 1fi'.f.. din 9.t.:.9.1: ;~014

I

'privind atribuirea titlului de DOCTOR

LISTA
persoanelor cărora li se'atrlbu'le titlul de,DOCTORjndomeniul specificat,

, urmarea validării tezei de doctorat de către CNATDCU,
Consiliul' General al CNATDCU ·21.03.2014

Anexa nr.
Instituţia

17
, Universitateade Ştiinţe Agricole şi

MediclnăVeterinară din Cluj-Napoca
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