
R O M Â N I A 
MINISTERUL EDUCAłIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI 

 

Cabinet Ministru 
 

 
 

O R D I N 
privind  

confirmarea sau reconfirmarea calităŃii de conducător de doctorat 
 

Având în vedere prevederile Art. 73, alin.(3), din Legea ÎnvăŃământului nr. 84/1995, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare,  
În temeiul prevederilor Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi 
completările ulterioare,  
În temeiul prevederilor H.G. nr. 567/2005 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de 
doctorat, cu modificările ulterioare, 
În conformitate cu O.M.Ed.C. nr. 4843/2006 privind domeniile pentru studii universitare de doctorat, 
sistemul de criterii şi metodologia de evaluare a instituŃiilor de învăŃământ superior pentru aprobarea 
organizării studiilor universitare de doctorat, 
În conformitate cu O.M.Ed.C. nr. 356/2007 pentru aprobarea Precizărilor metodologice cu privire la 
reconfirmarea sau confirmarea calităŃii de conducător de doctorat, corespondenŃa între domeniile de studii 
universitare de doctorat, precum şi nomenclatorul multilingv al domeniilor de studii universitare de 
doctorat, 
În baza propunerilor Senatelor universităŃilor şi ale Prezidiului Academiei Române privind reconfirmarea 
sau confirmarea calităŃii de conducător de doctorat,  
În temeiul H.G. nr. 366/25.04.2007 privind organizarea şi funcŃionarea Ministerului EducaŃiei, Cercetării 
şi Tineretului,  

 

MINISTRUL  EDUCAłIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI 
emite prezentul ordin: 

   

Art. 1 – Se  confirmă  în  calitatea  de  conducător  de  doctorat,  în  domeniul specificat de studii universitare 
de doctorat,  profesorii  universitari  şi  cercetătorii  ştiinŃifici  gradul  I  cuprinşi în Anexa nr. 1. 
 

Art. 2 – Se reconfirmă în calitatea de conducător de doctorat, în domeniul specificat de studii universitare de 
doctorat, academicienii, profesorii universitari şi cercetătorii ştiinŃifici gradul I cuprinşi în Anexa nr. 2. 
 

Art.3 – Pentru noile domenii  de  studii  universitare de  doctorat, reglementate prin O.M.Ed.C. nr. 356/2007, 
se pot confirma sau repartiza conducători de doctorat, numai după ce instituŃiei de învăŃământ superior 
respective i s-a aprobat dreptul de a organiza studii universitare de doctorat în domeniul / domeniile 
respective – în conformitate cu O.M.Ed.C. nr. 4843/01.08.2006. 
 

Art. 4 – DirecŃia Generală Management ÎnvăŃământ Superior, din cadrul Ministerului EducaŃiei, Cercetării 
şi  Tineretului,  Senatele  instituŃiilor  de  învăŃământ  superior  organizatoare  de  doctorat  şi   Prezidiul 
Academiei Române vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

 

Art. 5 – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  
 

M I N I S T R U, 
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Bucureşti, 
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