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Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş"  din Timişoara
/^w c7/cn,//.c7 Domnului Rector

/?t;/.  /ci..  (`cord:irca  atesti`tiiliii  de  abiliiare

Stim{`te  Domnulc`  Rec`tor`

În   coiil`()[.mitatc   cu   i.eglementările   legale   în   vigoare,   Ministerul   Educaţici   Naţionale   (ML``,N)   şi   C()iisiUul

Na{ioi`al   cle   Atestai.e   a  Titliirilor,   Diplomelor   şi   Cei.tiricatelor   Universitare   (CNATDCU)   au   desl`ăşiirat

activitătile  spcciflcc  cai.c  le-au  revcnit  privind  acoi.darea  atestatului  de  abilitarc.  ln  legătiiră  cii  ac`e`ti`a.  vă

traiismilcm,  îii  origiiial,  iirmătoarelc  Ordine  ale  Ministriilui  Educaţiei  Naţi()iiale  (OMEN  iir.):

1 )    ()Mli`,N  nr.  3709/13.04.2017:

2)    OMli:N  n[..  3756/13.04.2017;

3)    ()Mli`,N  iir.  3757/13.04.2017;
4)    OMnN  iir.  3758/13.04.2017.

în  coiil`ormiiaie  cii   prcvcderile  art.158,  ai.t.166  alin.  (1),  (3)  şi  (5),  art.167  alin.   (1)  diii   l,egca  ediicc`ţiei

iiaţioiiale  iii`.1/2() 11.  cii   modificările  şi  completările  iilterioare  şi  ale  ail.15  aliii.  b)  cliii   ILG.  iir.  681/2011

pri\Jincl    {`probarea    Codiiliii    studiilor    iiiiiversitare    de    doctorat,    instituţiile    organiz..toart`    de    studii
uni\JersitiH.e   di`   doctor{it   /   instituţiilc   orgaiiizatoare   de   doctorat   iŢot   organiza   doctor{it   iiuimii  îii
f/cj#jt?;7/././tJ  în   cai.e   li   s-!`   acordat  această   calitate.   "Pot  fi   conducălori   de   doctorat  pcrsoaiicle   ciii.e   aii

obţiniit  clreptul  de  i`oiiducerc  de  doctorat  îiiaintca  intrării  în  vigoare  a  prezentci   legi,  precim  şi  i)ers(>aiiele

cLm  iw  obiHim  atestt`tiil  clc  abilitare,  avâiid  cel  piiţin  funcţia  de  lector/şef`de  lucrări.  respectiv  ch`  cerc`i?t:itoi`

ştiiittil-w  gradiil   111."  Activitatea  de  coiidiicerc  de  doctorat  se  poate  realiza  numai  în  c/tjrwL.;77.w/  i)cntru  i"
s-a  obţinin  acest  drcpt  şi  înti.-o  singiiră  losuD/IOD,  exceptie  făcând  doctoraicle  conduse  în  ct>tuti`lă.  i€`r

cailrcle  didacticc  şi  de  cei.cetare  care  au  clobâiiclit  acest  drept  trebuie  să  .iibă  im  coiiiract  dc  muni`il  cu  o

l()SU.r)/I0D  saii  cu  o  iiistitutie  membră  a  uiiei  losuD/IOD  şi  să fie  membre  ale  unei  şci>li  doctitralc.

În   siluL`!i€i   în   cm   pcrsoaiicle   iiomiiiali;aw   îii   ordinelc   mai   sus   meii{ioiiat   se   încadrea/ă   în   pi`c\Jitderili`

lcgali`  şi  suiu  cooptt\te  de  o  losu[)/lo[),  care  orgaiiizează  doctoi.at îii  ./tj;77cJ;7;.i,f/  spccificat`  cstl`  iiei`em .ct}.t'

uiiiversitar  /   Prezicliiiliii   /\cadi.iiiici----- =ţ
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Cont`orm   ai.t.    17   aliii.   (3)   din   OMEC`S

ninalizată   să

iir,   3121/2015,   vă   rugăm   să
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MNISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE

CABINET MINISTRU

ORDIN

privind
acordarea atestatului de abilitare

În  temeiul  prevederilor  art.166,  art.167  şi  ale  art.  300  din  Legea  educaţiei  naţionale  nr.1/2011,
cu modificările şi completările ulterioare,

În     temeiul     prevederilor     Legii     nr.     288/2004     privind     organizarea     studiilor     universitare,
cu modificările şi completările ulterioare,

În   baza   prevederilor   Hotărârii    Guvernului   nr.    681/2011    privind   aprobarea   Codului    studiilor
universitare de doctorat,

În baza OMECS rm.  3121/2015 privind organizarea şi desfăşurarea procesului de obţinere a atestatului
de abilitare,

Având în vedere propunerea Consiliului General  al CNATDCU din data de 24.03.2017 referitoare  la
acordarea atestatului de abilitare pentru persoanele înscrise în 4#exc7 #r.  /  la punctul 2 din ordinea de
zi a CNATDCU din data de 24.03.2017,

În temeiul Hotărârii Guvernului m. 26/2017 privind organizarea şi ftincţionarea Ministerului Educaţiei
Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

Ministrul Educaţiei Naţiona]e
emite prezentul ordin:

Art.  1  -  Se  acordă  atestatul  de  abilitare,  în  c7ome#j.%/  c7e  s/#c7z.z.  %#jvers.z.rc}re  c7e  c7oc/orc7/  Medicină,
domnului MUNTEANU Milmea, titular la Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" din
Timişoara.    -

Art. 2 - Prezentul ordin reprezintă atestatul de abilitare.

Art.  3  -  Direcţia  Generală  Învăţământ  Universitar,   din  cadrul   Ministerului  Educaţiei  Naţionale,
comunică  prezentul  ordin  IOSUD/IOD  Universitatea  de  Medicină  şi  Farmacie  "Victor  Babeş"  din
Timişoara,  unde  a  fost  susţinută  teza  de  abilitare,  cu  obligaţia  ca  această  instituţie  să  îl  comunice
candidatului.
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