
MINISTERUL EDUCATIEI 5I CERCETARI I

CABINET MTNISTRU

ORDI N
privind acordarea atestatului de abilitare

Av6nd ir vedere:
- prevederile art. 4 alin. (6) din Ordonanla de Urgenfd nr.27212020 privind stabilirea

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

normative;
- prevederile art. 166, art. 167 gi ale art. 300 din Legea educafiei nafionale

nr. U2071, cu modificirile gi completirile ulterioare;
- prevederile Hotdr6rii Guvemului nr. 68U20ll privind aprobarea codului studiilor

universitare de doctorat, cu modificdrile gi completirile ulterioare;
- prevederile OMEC nr. 4627PA2O pentru aprobarea Regulamentului de organizare gi

func$onare a Consiliului Nafional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor 9i Certificatelor

Universitare;
- prevederile OlvIECnl46762020 privind componenfa nominali a Consiliului Nafional

de Atestare a Titlurilor, Diplomelor qi Certificatelor Universitare pentru mandatul

2020 -2024;
- prevederile OMEC nr.52292020 pentru aprobarea metodologiilor referitoare la acordarea

atestatului de abilitare, acordarea titlului de doctoa precum gi la solutionarea sesizirilor cu privire

la nerespec'tarea standardelor de calitate sau de eticd profesionali, inclusiv cu privire Ia existen{a

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

18.02.2027;

in temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din HotirArea Guvemului nr' 2412020 privind
organizarea gi funcfionarea Ministerului Educafiei gi Cercetirii, cu modificirile ulterioare;

MINISTRUL EDUCATIEI
emite prezentul ordin:

Art. 1 - Se acordd atestatul de abilitare, in domeniul de studii uniaersitare de doctorat

Medicind, domnului SECLAMAN Edward PauL titular la Universitatea de Medicini
gi Farmacie ,,Victor Babeg" din Timigoara.

Art. 2 - Prezentul ordin reprezintd atestatul de abilitare.
Art. 3 - Direcfia Generali invilimAnt Universitar, din cadrul Ministerului Educafiei

gi Cercetdrii, comunici prezentul ordin IOSUDIOD Universitatea de Medicini gi

Farmacie ,,Victor Babeg" din Timigoara, unde a fost sustinutd teza d'e abilitare, cu

obligalia ca aceast5 institu$e sd il comunice candidatului.
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