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Stimate Domnule Rector,

Ref la: acordarea atestatului de abilitare

În conformitate cu reglementările legale în vigoare, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării
Ştiinţifice (MENCS) şi Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor
Universitare (CNATDCU) au desfăşurat activităţile specifice care le-au revenit privind acordarea
atestatului de abilitare. În legătură cu acestea, vă transmitem, în original, următorul Ordin al
Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice (OMENCS nr.):

1) OMENCS nr. 6032/08.12.2016.

În conformitate cu prevederile art. 158, art. 166 alin. (1), (3) şi (5), art. 167 alin. (1) din Legea
educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 15 alin. b) din
H.G. nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, instituţiile
organizatoare de studii universitare de doctorat / instituţiile organizatoare de doctorat pot
organiza doctorat numai în domeniile în care li s-a acordat această calitate. "Pot fi conducători
de doctorat persoanele care au obţinut dreptul de conducere de doctorat înaintea intrării în vigoare a
prezentei legi, precum şi persoanele care au obţinut atestatul de abilitare, având cel puţin funcţia de
lector/şef de lucrări, respectiv de cercetător ştiinţific gradul III." Activitatea de conducere de
doctorat se poate realiza numai în domeniul pentru care s-a obţinut acest drept şi într-o singură
IOSUD/IOD, excepţie făcând doctoratele conduse în cotutelă, iar cadrele didactice şi de cercetare
care au dobândit acest drept trebuie să aibă un contract de muncă cu o IOSUDIIOD sau cu o
instituţie membră a unei IOSUD/IOD şi să fie membre ale unei şcoli doctorale.

În situaţia în care persoana nominalizată în ordinul mai sus menţionat se încadrează în prevederile
legale şi este cooptată de o IOSUD/IOD, care organizează doctorat în domeniul specificat, este
necesar ca respectiva IOSUD/IOD să transmită oficial la MENCS decizia Senatului universitar I
Prezidiului Academiei Române, prin care se propune ca persoana nominalizată să îşi desfăşoare
activitatea de conducere de doctorat în cadrul acelei instituţii organizatoare.

Conform art. 17 alin. (3) din OMECS nr. 3121/2015, vă rugăm să asiguraţi toate condiţiile privind
transmiterea acestei comunicări, precum şi a ordinului prezentat alăturat către persoana
nominalizată.

Cu deosebită consideraţie,
Director General,
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MINISTERVL EDUCAŢIEI NATIONALE
ŞI CERCETARII ŞTIINTIFICE

CABINET MINISTRU

ORDIN
privind

acordarea atestatului de abiIitare

În temeiul prevederilor art. 166, art. 167 şi ale art. 300 din Legea educaţiei naţionale nr. 1120Il,
cu modificările şi completările ulterioare,

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

În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 68112011 privind aprobarea Codului studiilor
universitare de doctorat,

În baza OMECS nr. 312112015 privind organizarea şi desfăşurarea procesului de obţinere a atestatului
de abili tare,

Având în vedere propunerea Consiliului General al CNA TDCU din data de 21.11.2016 referitoare la
acordarea atestatului de abilitare pentru persoanele înscrise în Anexa nr. 1 la punctul 2 din ordinea de
zi a CNATDCU din data de 21.11.2016,

În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei
Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,

Ministrul Educaţiei Nationale şi Cercetării Ştiinţifice
emite prezentul ordin:

Art. 1 - Se acordă atestatul de abilitare, în domeniul de studii universitare de doctorat Teologie,
domnului ADAM Domin, titular la Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.

Art. 2 - Prezentul ordin reprezintă atestatul de abilitare.

Art. 3 - Direcţia Generală Învăţământ Superior, din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi
Cercetării Ştiinţifice, comunică prezentul ordin IOSUD/IOD Universitatea "1 Decembrie 1918" din
Alba Iulia, unde a fost susţinută teza de abilitare, cu obligaţia ca această instituţie să îl comumce
candidatului.
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