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(:ălre
Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş"  din Timişoara

/^#  c7/cJn/7.c7 Domnului  Rector

/?(î/.   /c/..  (`coi.c!H.c`z)  atestatuliii  de  abililarc

Stim{ite  L)t>mnulc  Rc`i`tor`

Îii  conl`(trmitate  cu   reglemciitărilc   legale  în   vigoare,   Miiiisterul   Educaţiei   Naţioiiale  (M[N)   Şi   C`{tmiliiil

Naţional   de  Atestarc   a  Titliirilor,   Diplomelor  şi   Certiflcatelor  Universitai.e   (CNATr)CU)   au   desl`ăşimit

activităţile  specilicc  carc  lc-au  reveiiit  privind  acordarea  atestatului  de  abilitarc.  lii  lcgătiiră  cii  aeesti`a`  vă

ti.aiismilcm.  îii  t.riginal,  ui.mătoarele  Ordine  ale  Ministriiliii  Educaţiei  Naţit>nale  (OMEN  iir,):

1 )    OMli`,N  nr.  370tJ/13.04.2017:

2)    OMUN  nr.  3756/13.04.2017;
3)    OMli:N  iii.. 3757/13.04.2017;
4)    OMl`:N  nr. 3758/13.04.2017.

în  conl`ormiLm  cu  prcvederile  art.158,  art.166  alin.  (1),  (3)  şi  (5),  art   167  alin.  (1)  din  l,egea  ediiciiţiei

nat`ioiiale  iir.1/2011,  cii   modificările  şi  completările  iilterioare  şi  ale  ai.t.15  alin.  b)  clin   1  l.G.  iii..  681/?011

privincl    aprobai.ea    Coduliii    studiilor    universitare    de    doctorat,    institutiile    organizatoar(`    de    studii
univi`rqitm  dii   dtjetor{`t  /   instituţiile  orgaiiizatoare  de  doctorat   i)ot   orgaiiiza   doctoi.{`t   iiuimti  în
(/onj€;7/././tJ  îi`   carc  li  s"   acordat  această   calitate.   "Pot  fi   conducători   de  doctorat  persoaiicle  cai.i.  au
obţiiim  cli`epm  de  coiidiiccrc  de  doctorat  îiiaintea  intrării  în  vigoare  a  prezentei  legi,  prccim  şi  iter`omielc

c`im  m  ob(imu  atestatiil  de  abilitare,  având  cel  puţin  funcţia  de  lector/şcf`de  lucrări.  respectiv  cle  cerc\=t``-itoi`

ştiii`tiric  gradiH   111."  Activitatea  de  coiidiiccre  de  doctorat  se  poate  reali7.a  numai  în  c/tjr77L.;77.{ţ/  i)entru  i`ure
s-€`  obţiniit  ăcest  clrcpt  şi  îiiti.-o  singui.ă  losuD/IOD,  excepţie  tăcând  cloctoratele  condiise  în  c(>tuieh  i€ir

caclrele  didacticc  şi  de  cercetare  care  aii  dobâiiclit  acest  drept  trebuie  să  aibă  im  coiiiract  cle  miini`ă  cu  o
losur)/10D  sau  cu  o  iiislitutie  mcmbră  a  iiiiei  losIJD/loI)  şi  să fie  membre  ale  iinei  şcoli  docti>rale.

În   `iliiaţih   în   i`arc   pc`isoancle   nomiiiali;ate   în   ordiiielc   mai   sus   menţi(tiiat   sc   îiicadrea*i   îii   pi.c\Jcderili`

lcgiili`  şi  suiil cooptati`  de  o  losuD/loD,  care  orgaiiizează doctorat îii  ./o/;7cw.H/ spccificat.  esti`  iiecew .Cî.J                  /      ,\__    .,.:,J:..I      .:        /\    ,\.1`1,„1",.1
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MF`,N  dcci7.ia  Senatului   iHiiversitai.
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Sul)/l()D  să  iransmită  of-icial  la.l.spl.l,tiva  1()
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(`ii  dc`osel)ită  coiisicli`i`€`ţie.
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MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

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   m.    681/2011    privind   aprobarea   Codului   studiilor
universitare de doctorat,

În baza OMECS nr. 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#exo #r.  /  1a punctul 2 din ordinea de
zi a CNATDCU din data de 24.03 .2017,

ÎntemeiulHotărâriiGuvemuluinr.26/2017privindorganizareaşifuncţionareaMinisteruluiEducaţiei
Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

Ministrul Educaţiei Naţionale
J                                                 emite prczent-ul ordin:

Art.  1  -  Se  acordă  atestatul  de  abilitare,  în  domen!.#/  de  S/%d#  %#z.vers7tc}re  c7e  c7ocMc#  Medicină,
domnului SCIIILLER Adalbert, titular la Universitatea de Medicină şi Famacie  "Victor Babeş"  din
Timişoara.

Art. 2 - Prezentul ordin reprezintă atestatul de abilitare.

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