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ORDIN
privind acordarea atestatului de abilitare

Avdnd in vedere:
- prevederile art. 166, aft. 167 9i ale art. 300 din Legea educaLiei nationale
nr. 1/2011, cu modificEdle gi compbHrile ulterioarej
- prevederile HotdrArii Guver lui nr. 581/2011 privind aprobarea codului studiilor
universitare de doctorat, cu modificerile qi completdrile ulterioare;
- prevededle OMEC n. 4621,2020 pentru aprobarea Regulamentului de organizare gi

flrncdonare a Consiliului NaFonal de Atestare a Tidurilor, Diplomelor Si Certificatelor Universitare;
- prevederile EC n 467612020 priyind componenEa nominald a Consiliului National
de Atestare a Titlurilor, Diplomelor gr Certificatelor Universitare penhu m atll]r2020 2024;

- prevededle OMEC nr. 5229/2020 pentru aprobarea metodologlilor refedto la acordarea
atestahrlui de abilitare, acordarea tidului de doctor, prectlm Si la solulionarea sesizerilor cu privire
la nerespectarea standardelor de calitate sau de etice profesional5, indusiv cu p rc la existenta
plagiatului in cadrul unei teze de doctoral,
- procesul verbal n.09 / 24 05 2027 al Qedinlei Consiliului General al CNATDCU din
dala d,e 12.05.2021,, prin care s-au validat dosarele de abilitare;
In temerul prevederilor art 13 alin. (3) din Hoterarea Guvernului nr. 36912021 privind
organizarea qi funcfionarea Ministerului Educatiei, cu modificerile ulterioare;

MINISTRUL EDUCATIEI
emite prezentul ordinl

Art. 1 - Se acorde atestah de abilitare, in domeniul de studii ufliaersitare de doctorqt

Medicind, domnului ENATESCU Virgil Radu, titular la Universitatea de Medicind 9i

Faimacie "Victor Babeg" din Timiqoara.
Art. 2 - Prezentul ordin reprezintd atestatul de abilitare.
Art. 3 - Directia Generala invet;mant Universitar, din cadrul Ministerului Educatiei,

comunic; prezentul ordin IOSLTD/IOD Universitatea de Medicine gi Farmacie "Victor

Babeg" din Timigoar4 unde a fost suslinutd teza de abilitare, cu obligafia ca aceastd

institutie si il comunice candidatulur.
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