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Universitatea de Medicină Şi Farmacie "Victor Babeş"  din Timişoara
/# c~t/c;7r7.c/ Domnului  Rector

Rt/.  /cL  {`coi.diirc`a  atestatului  de  abilitare

Stim:`tc  L)()mniile  Rec`tor,

Îii   coiil`oi.iiiitatc   cii   i.eglemeiitările   legale   în   vigoare,   Ministerul   Educaţiei   Naţioiiale   (MIT`,N)   şi   C`(>iisUiiil

Naţionw   de   Atestai.e   a  Titliirilor.   Diplomeloi.  şi   Certiricatelor  Universitare   (CNATr)CU)   au   desl`ăşiirat

activităţile  specificc  cai.L`  lc-au  revenit  priviiid  acordarea  atestatului  de  abilitarc.  Iii  lcgătiiră  cii  acesti`a`  vă

traiisiiiileiii.  îii  origiiial,  următoarele  Ordine  ale  Miiiistriilui  Educaţiei  Naţi()iiale  (OMEN  iir.):

1 )    OMEN  nr,  3709/13.04.2017;

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

3)    OMli`,N  iir.  3757/13.04.2017;

4)    OMl`:N  nr.  3758/13.04.2017.

în  conl`ormitim  cu   pi.cveclerile  art.158,  art   166  alin.  (1),  (3)  şi  (5),  art.167  alin.  (1)  clin  Leg.m  educL`ţic.i

naţionale  iii..1/2()11,  cii   modificările  şi  completările  iilterioare  şi  ale  art.15  aliii.  b)  clin   I1.G.  iii..  681/2011

prirind    api.obarea    Codiiliii    studiilor    uiiivcrsitai.e    de    doctorat,    institutiile    or:gani7w.toari`    de    studii
univi`rsitim  dc`  doctor{U   /   instituţiile  organizatoare  de   doctorat   i)ot   orgaiiiza   doctor{it   nuni{`i  în
(/o#jc;7/././t.  în   cai.e   li   s-a   acordat  această   calitate.  "Pot  fi   conducători   de  doctorat  persoaiicli`  ciii`c  au
obţ'miit  clrepm  de  i`oiiJuccre  de  dociorat înaintea  intrării  în  vigoare  a  prezentei  legi,  preciim  şi  i)ers(mcli`

cai.e  m  thţm  ates\atiil  cle  abilitare.  avâiid  cel  piiţin  funcţia de  lector/şef`de  lucrări.  i.cspectiv  dc`  cei.c""

ştiii`ţific  grac!ul   111..`  Activitatea  de  conducere  de  doctorat  se  poate  reali7ja  nuiiiai  în  cJtjrwc777.zt/  pentrii  i`urc`
s-a  obţiniii  acest  di.cpt  şi  îiitr-o  singură  losuD/loD,  exceptie  făcând  doctoraicle  conduse  în  i`t>tuii`lă.  "
cailreli`  didacticc  şi  de  cci.cetare  care  au  dobânclit  acest  drept  trebuie  să  ciibă  iHi  coiiiract  dc  iiiiinct'\  cii   o

l()Sljr)/l()D  sau  cu  o  iiistitiitie  membră  a  imei  losIJD/loI)  şi  să fie  iiiembre  ale  uiiei  şc{tli  doi`ti>ralc.

În   silii{iţiii   în   carc   peisoancle   nomiiialim   în   oi.diiielc   mai   siis   nieii{ionat   se   încadre{i/ă   îii   pi.c\Jcderili`

li`giili`  şi  smu  cooplzw  de  o  losuD/loD,  care  organizează  doctorat îii  ./tw;7cnw  spccificat`  esw  necc`sm` cd_   .1,    ..     /     T\._   .,,:,1:,.1,:       /\   ,..`,t"":,,;
iHiivcrsit€ii.  /  Prc';jdiiiliii   /\cadi`mii`itransmilă  oficial  la  ML;N  deci7ja  Senatului`'es[jcc`tiva   1() SUD/'l()D  să
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Cttiiform    ai.t.    17    alin.    (3)   din

tl.ansnlite`.ea  acestl`i  comlH1

C`iidi`osi`l)ităcoiisi(1i`ri`ţie.

OMECS   iir.   3121/2015,   vă   rugăm   să
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MINISTERUL EDUCAŢIEI NATI0NALE

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 m. 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#excz #r.  /  la punctul 2 din ordinea de
zi a CNATDCU din data de 24.03.2017,

În temeiul Hotărârii Guvemului nr. 26/2017 privind organizarea şi ftincţionarea Ministerului Educaţiei
Naţionale, cu modificările şi completările ultei-ioare,

Ministrul Educaţiei Naţionale
emite i)rezentul ordin:

Art.  1  -  Se  acordă  atestatul  de  abilitare,  în  c7ome#7.#/  c7e  §/c/d7.;.  c/n!.ver§z.fcrre  c7e  c7oc/orc}/  Medicină
dentară, domnului ROMÎNU Mihai, titular la Universitatea de Medicină şi Famacie "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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