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Univei.sitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş"  din Timişoara

/^n  ct/cw/7.c7  Domnului  Rector

/?tî/.  /cr..  i`coi.cl:irca  atcsti`tiilui  de  abilitarc

Stim!`t.`  Domnulc  Rector`

În  eoiil`ttrmitatc  cii   reglemeiitările   legale  în  vigoare,   Miiiisterul   Educaţiei   Naţioiialc  (MEN)   şi   ComUiul

Nciţional   de   Atestare   a  Titliirilor,   Diplomelor  şi   Cei.tiricatelor  Universitare   (CNATDCU)   au   deslăşimt

activităţile  specil-icc  cai.e  le+au  revcnit  priviiid  acordarea  atestatului  de  abilitarc.  lii  legătiiră  eii  ac`esti`a.  vi'\

traiisiiiileiii.  îii  original,  iirmătoarele  Ordine  ale  Ministriilui  Educaţiei  Naţionale  (OMEN  nr.):

1 )    OMEN  nr.  370{)/13.04.2017:

2)    OMl``,N  nr.  3756/13.04.2017;

3)    OMli`,N  iir.  3757/13.04.2017;
4)    OMl`:N  i`r.  3758/13.04.2017.

în  coiil`ormiic"  cu   pi.cvedcrile  art.158,  art.166  alin.  (1),  (3)  şi  (5),  arL   167  @lin.  (1)  cliii   Legca  ediicaţic`i

naţioiiale  im   1/2011.  cii  modificările  şi  completările  iilterioare  şi  ale  art.15  aliii.  b)  cliii  1 l.G.  iir.  68 l/J0l  1

privirri    Liprobai.ea    Coduliii    studiiloi.    iuiiversitai.e    de    doctorat,    institutiile    organizatoari`    de    studii
univcrsitum  (lc`  dtmi.~  /  instituţiile  orgaiiizatoare  de  doctorat   i)ot   orgaiiiza   doctorat   iiui"ii  în
(/o#jf;7/'i./tJ  în   carc   li  s-z`  acordat  această  calitate.  "Pot  fi   conducători   de  doctorat  pcrsoancle  i`iii`e  aii
obţiiiu  drepm  de  i`oiiiliicerc  de  doctorat îiiaintea  intrării  în  vigoare  a  pre7entei  legi,  precum  şi  i)ers"`nelc`

cai.e  "  ob{m  atestatiil  de  abilitare.  avâiid  cel  puţin  funcţia de  lector/şef de  luci.ări.  respectiv  clc`  cerc``?t:-`tor

ştiinţifie  gradiil   111."  Activitatea  dc  conducere  de  doctorat  se  poate  reali7.a  niHiiai  îii  c/tjw7c;i7.zţ/  pcntru  i`arc`
s-a  obţinift  acest  clrcpt  şi  îiitr-o  singiiră  losIJD/IOD,  excepţie  făcând  doctoratcle  condiise  în  i`(>tuielă.  i€\r

caiireli`  didactice  şi  de  cercetare  care  au  clobâiiclit  acest  drept  trebuie  să  aibă  im  coiiiri`ct  de`  iiiiincz'\  eii  o

l()Sur)/10D  sau  cii  o  instituţie  membră  a  iHiei  losuD/l()I)  şi  să fie  membre  ale  unei  şciili  doi`titralc.

În   silmţih   îii   curc   peisitaiiele   iiomiiialim   îii   oi.diiielc   mai   sus   mcii{ioiiat   se  îiicadrea/ă   în   prc\Ji`derill`

li`gali`  şi  siHU coopm  de  o  losuD/loD`  care organizează doctorat în  ./o;;7".H/ spccificat`  esti`
/        ,\__      ___',J:..l
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necesm`  ca
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Coiit`om   ai.t.17   aliii.   (3)   din   OMECS   nr,   3121/2015,

tl.ansmiţel.etl  acestei  comlHlicări,  pl`ecu
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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  educatiei  naţionale  nr.1/2011,
cu modificările şi completările ulterioare,

În     temeiul     prevederilor     Legii     iu.     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 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.  J  la punctul 2 din ordinea de
zi a CNATDCU din data de 24.03.2017,

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

Ministrul Educaţiei Naţionale
emite i)rezentul ordin:

Art.  1  -  Se  acordă  atestatul  de  abilitare,  în  dome#;.%/  de  S/%dz.!.  ##z.versjfc7re  c7e  c7oc/orczf  Medicină,
domnului TIMAR Romulus  Zorin, titular la Universitatea de Medicină şi Famacie  "Victor Babeş"
din Timişoara.

Art. 2 - Prezentul ordin repi.ezintă 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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