
MI NISTERUL EDUCATIEI 5I CERCETARII
CABINET MINIS'IRU

ORDI N
privind acordarea atestatului de abilitare

AvAnd fir vedere:
- prevederile art. 4 alin. (6) din Ordonanla de Urgenfd nr.21212020 privind stabilirea

unor misuri la nivelul administrafiei publice centrale gi pentru modificarea unor acte

normative;
- prevederile art. 766, art. 767 qi ale art. 300 din Legea educafiei nafionale

nr. 1,1201,'1,, cu modificdrile gi completirile ulterioare;
- prevederile HotirArii Guvernului ff. 68U2017 privind aprobarea codului studiilor

universitare de doctorat, cu modificirile gi completirile ulterioare;
- prevederile OMEC nr. 4621D0n pentru aprobarea Regulamentului de organizare gi

funclionare a Consiliului Nafional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor gi Certificatelor
Universitare;

- prevederile OMEC ru.46762020 privind componenla nominali a Consiliului Na$onal
de Atestare a Titlurilor, Diplomelor gi Certificatelor Universitare pentru mandatul
2020 -2024;

- prevederile OIvIEC nr . 52292[20 pentru aprobarea metodologiilor referitoare la acordarea

atestatului de abilitare, acordarea tiflului de doctor, precum gi la solufionarea sesizirilor cu privire
la nerespectarea standardelor de calitate sau de etici profesionali, indusiv cu privire la existenta

plagiahrlui, in cadrul unei teze de doctorat
- validarea dosarelor de abilitare de cdtre Consiliul General al CNATDCU in data de

18.02.2021;

in temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din HotirArea Guvemului nr. 2412020 privind
organizarea qi funcfionarea Ministerului Educatiei gi Cercetdrii, cu modificdrile ulterioare;

MINISTRUL EDUCATIEI
emite prezentul ordin:

Art. 1 - Se acordi atestatul de abilitare, in domeniul de studii unioersitare de doctorat

Medicind, domnului Sinnu toan Ovidiu, titular la Universitatea de Medicind gi

Farmacie ,,Victor Babeg" din Timigoara.
Art. 2 - Prezentul ordin reprezinti atestatul de abilitare.
Art. 3 - Direcfia Generald invilimAnt Universitar, din cadrul Ministerului Educafiei
gi Cercetdrii, comunice prezentul ordin IOSUDIOD Universitatea de Medicini gi

Farmacie ,,Victor Babeg" din Timigoara, unde a fost sustinute teza de abilitare, cu
obligafia ca aceaste institufie si il comunice candidatului.
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