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A C T E  A L E  S E N A T U L U I

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

S E N A T U L

D E C I Z I E

privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară

În temeiul dispozițiilor art. 66 alin. (2) și (3) și ale art. 115 din Constituția

României, republicată, precum și ale art. 84 din Regulamentul Senatului, aprobat

prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat, cu modificările ulterioare,

președintele Senatului d e c i d e:

Articol unic. — Se convoacă Senatul în sesiune extraordinară, în data de

17 ianuarie 2022, ora 14,00. Proiectul ordinii de zi și proiectul programului de lucru

sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

PREȘEDINTELE SENATULUI

FLORIN-VASILE CÎȚU

București, 17 ianuarie 2022.

Nr. 1.

ANEXĂ

Proiectul ordinii de zi și Proiectul programului de lucru al Senatului 

pentru sesiunea extraordinară din data de 17 ianuarie 2022

— sesiune extraordinară —

I. Proiectul ordinii de zi

1. Informare cu privire la proiectele de legi privind aprobarea unor ordonanțe de urgență ale

Guvernului:

— Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2022 pentru

modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri

la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum

și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

(b4/2022).

2. Proiect de hotărâre privind validarea unui membru interimar al Consiliului Superior al Magistraturii.

II. Proiectul programului de lucru

Luni, 17 ianuarie 2022

ora 14,00 — Lucrări în Plenul Senatului
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL EDUCAȚIEI

O R D I N

privind menținerea acreditării Universității de Medicină 

și Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” 

din Târgu Mureș în vederea organizării programelor de studii

universitare de doctorat

În conformitate cu prevederile:

— art. 138 alin. (1) și (2) și ale art. 158 din Legea educației naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii

Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de

doctorat, cu modificările și completările ulterioare;

— art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind

asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006,

cu modificările și completările ulterioare;

— Ordinului ministrului educației nr. 3.651/2021 privind aprobarea

Metodologiei de evaluare a studiilor universitare de doctorat și a sistemelor

de criterii, standarde și indicatori de performanță utilizați în evaluare,

luând în considerare Adresa Agenției Române de Asigurare a Calității în

Învățământul Superior (ARACIS) nr. 6.883 din 8.12.2021, înregistrată la Ministerul

Educației cu nr. 36.353 din 20.12.2021, prin care se înaintează Hotărârea

Consiliului ARACIS nr. 122 din 16.12.2021 privind rezultatele evaluării externe

a studiilor universitare de doctorat din Universitatea de Medicină și Farmacie,

Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș,

în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind

organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările ulterioare,

ministrul educației emite prezentul ordin.

Art. 1. — Se aprobă menținerea acreditării în vederea organizării de

programe de studii universitare de doctorat pentru Universitatea de Medicină și

Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș.

Art. 2. — Se aprobă menținerea acreditării domeniilor de studii universitare

de doctorat, care se organizează în școlile doctorale din cadrul Universității de

Medicină și Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș,

după cum urmează:

Nr. 

crt.

Școala doctorală Domeniul de studii universitare de doctorat

1 Școala doctorală de Litere, Științe

umaniste și aplicate

Informatică

Inginerie și management

Filologie

Istorie

2 Școala doctorală de Medicină și

farmacie 

Medicină

Medicină dentară

Farmacie

Art. 3. — Direcția generală învățământ universitar din cadrul Ministerului

Educației și instituția organizatoare de studii universitare de doctorat —

Universitatea de Medicină și Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade”

din Târgu Mureș vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul educației,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

București, 23 decembrie 2021.

Nr. 5.945.



MINISTERUL EDUCAȚIEI

O R D I N

privind menținerea acreditării 

Universității „Nicolae Titulescu” din București în vederea

organizării programelor de studii universitare de doctorat

În conformitate cu prevederile:

— art. 138 alin. (1) și (2) și ale art. 158 din Legea educației naționale nr. 1/2011,

cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului

nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, cu

modificările și completările ulterioare;

— art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind

asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu

modificările și completările ulterioare;

— Ordinului ministrului educației nr. 3.651/2021 privind aprobarea

Metodologiei de evaluare a studiilor universitare de doctorat și a sistemelor de

criterii, standarde și indicatori de performanță utilizați în evaluare,

luând în considerare Adresa Agenției Române de Asigurare a Calității în

Învățământul Superior (ARACIS) nr. 6.883 din 8.12.2021, înregistrată la Ministerul

Educației cu nr. 36.353 din 20.12.2021, prin care se înaintează Hotărârea

Consiliului ARACIS nr. 134 din 16.12.2021 privind rezultatele evaluării externe a

studiilor universitare de doctorat din Universitatea „Nicolae Titulescu” din București,

în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind

organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările ulterioare,

ministrul educației emite prezentul ordin.

Art. 1. — Se aprobă menținerea acreditării în vederea organizării de

programe de studii universitare de doctorat pentru Universitatea „Nicolae Titulescu”

din București.

Art. 2. — Se aprobă menținerea acreditării domeniului de studii universitare

de doctorat, care se organizează în școala doctorală din cadrul Universității

„Nicolae Titulescu” din București, după cum urmează:

Nr. 

crt.

Școala doctorală Domeniul de studii universitare de doctorat

1 Drept Drept

Art. 3. — Direcția generală învățământ universitar din cadrul Ministerului

Educației și instituția organizatoare de studii universitare de doctorat —

Universitatea „Nicolae Titulescu” din București vor duce la îndeplinire prevederile

prezentului ordin.

Art. 4. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul educației,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

București, 23 decembrie 2021.

Nr. 5.946.
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MINISTERUL EDUCAȚIEI

O R D I N

privind menținerea acreditării Universității de Științe Agricole

și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca în vederea organizării

programelor de studii universitare de doctorat

În conformitate cu prevederile:

— art. 138 alin. (1) și (2) și ale art. 158 din Legea educației naționale nr. 1/2011,

cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului

nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, cu

modificările și completările ulterioare;

— art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind

asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu

modificările și completările ulterioare;

— Ordinului ministrului educației nr. 3.651/2021 privind aprobarea

Metodologiei de evaluare a studiilor universitare de doctorat și a sistemelor de

criterii, standarde și indicatori de performanță utilizați în evaluare,

luând în considerare Adresa Agenției Române de Asigurare a Calității în

Învățământul Superior (ARACIS) nr. 6.883 din 8.12.2021, înregistrată la Ministerul

Educației cu nr. 36.353 din 20.12.2021, prin care se înaintează Hotărârea

Consiliului ARACIS nr. 133 din 16.12.2021 privind rezultatele evaluării externe a

studiilor universitare de doctorat din Universitatea de Științe Agricole și Medicină

Veterinară din Cluj-Napoca,

în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind

organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările ulterioare,

ministrul educației emite prezentul ordin.

Art. 1. — Se aprobă menținerea acreditării în vederea organizării de

programe de studii universitare de doctorat pentru Universitatea de Științe Agricole

și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca.

Art. 2. — Se aprobă menținerea acreditării domeniilor de studii universitare

de doctorat, care se organizează în școlile doctorale din cadrul Universității de

Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, după cum urmează:

Art. 3. — Direcția generală învățământ universitar din cadrul Ministerului

Educației și instituția organizatoare de studii universitare de doctorat —

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca vor duce

la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul educației,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

București, 23 decembrie 2021.

Nr. 5.947.

Nr. 

crt.

Școala doctorală Domeniul de studii universitare de doctorat

1. Medicină veterinară Medicină veterinară

2. Științe agricole inginerești Agronomie

Biotehnologii

Horticultură

Inginerie și management în

agricultură și dezvoltare rurală

Zootehnie
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MINISTERUL EDUCAȚIEI

O R D I N

privind menținerea acreditării Universității „Babeș-Bolyai”

din Cluj-Napoca în vederea organizării programelor 

de studii universitare de doctorat

În conformitate cu prevederile:

— art. 138 alin. (1) și (2) și ale art. 158 din Legea educației naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii

Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de

doctorat, cu modificările și completările ulterioare;

— art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind

asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006,

cu modificările și completările ulterioare;

— Ordinului ministrului educației nr. 3.651/2021 privind aprobarea

Metodologiei de evaluare a studiilor universitare de doctorat și a sistemelor de

criterii, standarde și indicatori de performanță utilizați în evaluare,

luând în considerare Adresa Agenției Române de Asigurare a Calității în

Învățământul Superior (ARACIS) nr. 6.883 din 8.12.2021, înregistrată la Ministerul

Educației cu nr. 36.353 din 20.12.2021, prin care se înaintează Hotărârea

Consiliului ARACIS nr. 132 din 16.12.2021 privind rezultatele evaluării externe a

studiilor universitare de doctorat din Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca,

în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind

organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările ulterioare,

ministrul educației emite prezentul ordin.

Art. 1. — Se aprobă menținerea acreditării în vederea organizării de

programe de studii universitare de doctorat pentru Universitatea „Babeș-Bolyai”

din Cluj-Napoca.

Art. 2. — Se aprobă menținerea acreditării domeniilor de studii universitare

de doctorat, care se organizează în școlile doctorale din cadrul Universității

„Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, după cum urmează:

Nr. 

crt.

Școala doctorală Domeniul de studii universitare de doctorat

1 Matematică și informatică Matematică

Informatică

2 Fizică Fizică

3 Chimie Chimie

4 Inginerie chimică Inginerie chimică

5 Geografie Geografie

6 Geologie teoretică și aplicată Geologie

7 Știința mediului Știința mediului

8 Inginerie Inginerie mecanică

9 Biologie integrativă Biologie

10 Drept Drept

11 Administrație și politici publice Științe administrative 

12 Comunicare, relații publice și

publicitate/Științe politice și ale

comunicării

Științe ale comunicării

13 Paradigma europeană/Relații

internaționale și studii de

securitate/Sociologie

Sociologie

6
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Art. 3. — Direcția generală învățământ universitar din cadrul Ministerului

Educației și instituția organizatoare de studii universitare de doctorat —

Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca vor duce la îndeplinire prevederile

prezentului ordin.

Art. 4. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul educației,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

București, 23 decembrie 2021.

Nr. 5.948.

Nr. 

crt.

Școala doctorală Domeniul de studii universitare de doctorat

14 Paradigma europeană/

Relații internaționale 

și studii de securitate

Relații internaționale și studii

europene

15 Comunicare, relații publice 

și publicitate/Paradigma

europeană/Științe politice 

și ale comunicării

Științe politice

16 Științe economice și gestiunea

afacerilor

Cibernetică și statistică

Contabilitate

Economie

Management

17 Administrație și politici

publice/Științe economice 

și gestiunea afacerilor

Finanțe

18 Comunicare, relații publice 

și publicitate/Științe economice 

și gestiunea afacerilor

Marketing

19 Psihodiagnostic și intervenții

psihologice validate științific/

Psihologie cognitivă aplicată

Psihologie

20 Didactică. Tradiție, dezvoltare,

inovație/Educație, reflecție,

dezvoltare

Științe ale educației

21 Studii de hungarologie/

Studii lingvistice și literare

Filologie

22 Filosofie
Filosofie

23 Istorie. Civilizație.

Cultură/Paradigma

europeană/Relații internaționale 

și studii de securitate/Studii de

populație și istoria minorităților

Istorie

24 Ecumene/Religie. Cultură.

Societate/Teologie ortodoxă 

„Isidor Todoran”

Teologie*)

25 Teatru și film
Teatru și artele spectacolului 

Cinematografie și media

26 Educație fizică și sport
Știința sportului și educației fizice

*) Acreditare condiționată. Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca are obligația de a

solicita la ARACIS o nouă evaluare în termen de maximum un an de la intrarea în vigoare a

prezentului ordin.

7
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MINISTERUL EDUCAȚIEI

O R D I N

privind menținerea acreditării Universității Naționale de Arte

din București în vederea organizării programelor de studii

universitare de doctorat

În conformitate cu prevederile:

— art. 138 alin. (1) și (2) și ale art. 158 din Legea educației naționale nr. 1/2011,

cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului

nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat,

cu modificările și completările ulterioare;

— art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind

asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006,

cu modificările și completările ulterioare;

— Ordinului ministrului educației nr. 3.651/2021 privind aprobarea

Metodologiei de evaluare a studiilor universitare de doctorat și a sistemelor de

criterii, standarde și indicatori de performanță utilizați în evaluare,

luând în considerare Adresa Agenției Române de Asigurare a Calității în

Învățământul Superior (ARACIS) nr. 6.883 din 8.12.2021, înregistrată la Ministerul

Educației cu nr. 36.353 din 20.12.2021, prin care se înaintează Hotărârea

Consiliului ARACIS nr. 131 din 16.12.2021 privind rezultatele evaluării externe a

studiilor universitare de doctorat din Universitatea Națională de Arte din București,

în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind

organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările ulterioare,

ministrul educației emite prezentul ordin.

Art. 1. — Se aprobă menținerea acreditării în vederea organizării de

programe de studii universitare de doctorat pentru Universitatea Națională de Arte

din București.

Art. 2. — Se aprobă menținerea acreditării domeniului de studii universitare

de doctorat, care se organizează în școala doctorală din cadrul Universității

Naționale de Arte din București, după cum urmează:

Art. 3. — Direcția generală învățământ universitar din cadrul Ministerului

Educației și instituția organizatoare de studii universitare de doctorat —

Universitatea Națională de Arte din București vor duce la îndeplinire prevederile

prezentului ordin.

Art. 4. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul educației,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

București, 23 decembrie 2021.

Nr. 5.949.

Nr. 

crt.

Școala doctorală Domeniul de studii universitare de doctorat

1 U.N.A.B. — Studii doctorale Arte vizuale

8
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MINISTERUL EDUCAȚIEI

O R D I N

privind menținerea acreditării Universității „Vasile Alecsandri”

din Bacău în vederea organizării programelor de studii

universitare de doctorat

În conformitate cu prevederile:

— art. 138 alin. (1) și (2) și ale art. 158 din Legea educației naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii

Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de

doctorat, cu modificările și completările ulterioare;

— art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind

asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu

modificările și completările ulterioare;

— Ordinului ministrului educației nr. 3.651/2021 privind aprobarea

Metodologiei de evaluare a studiilor universitare de doctorat și a sistemelor de

criterii, standarde și indicatori de performanță utilizați în evaluare,

luând în considerare Adresa Agenției Române de Asigurare a Calității în

Învățământul Superior (ARACIS) nr. 6.883 din 8.12.2021, înregistrată la Ministerul

Educației cu nr. 36.353 din 20.12.2021, prin care se înaintează Hotărârea

Consiliului ARACIS nr. 130 din 16.12.2021 privind rezultatele evaluării externe a

studiilor universitare de doctorat din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău,

în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind

organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările ulterioare,

ministrul educației emite prezentul ordin.

Art. 1. — Se aprobă menținerea acreditării în vederea organizării de

programe de studii universitare de doctorat pentru Universitatea „Vasile Alecsandri”

din Bacău.

Art. 2. — Se aprobă menținerea acreditării domeniilor de studii universitare

de doctorat, care se organizează în școala doctorală din cadrul Universității

„Vasile Alecsandri” din Bacău, după cum urmează:

Nr. 

crt.

Școala doctorală Domeniul de studii universitare de doctorat

1 Școala de Studii doctorale

Inginerie industrială

Ingineria mediului

Art. 3. — Direcția generală învățământ universitar din cadrul Ministerului

Educației și instituția organizatoare de studii universitare de doctorat —

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău vor duce la îndeplinire prevederile

prezentului ordin.

Art. 4. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul educației,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

București, 23 decembrie 2021.

Nr. 5.950.
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MINISTERUL EDUCAȚIEI

O R D I N

privind menținerea acreditării Universității Naționale de

Apărare „Carol I” din București în vederea organizării

programelor de studii universitare de doctorat

În conformitate cu prevederile:

— art. 138 alin. (1) și (2) și ale art. 158 din Legea educației naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii

Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de

doctorat, cu modificările și completările ulterioare;

— art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind

asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu

modificările și completările ulterioare;

— Ordinului ministrului educației nr. 3.651/2021 privind aprobarea

Metodologiei de evaluare a studiilor universitare de doctorat și a sistemelor de

criterii, standarde și indicatori de performanță utilizați în evaluare,

luând în considerare Adresa Agenției Române de Asigurare a Calității în

Învățământul Superior (ARACIS) nr. 6.883 din 8.12.2021, înregistrată la Ministerul

Educației cu nr. 36.353 din 20.12.2021, prin care se înaintează Hotărârea

Consiliului ARACIS nr. 129 din 16.12.2021 privind rezultatele evaluării externe a

studiilor universitare de doctorat din Universitatea Națională de Apărare „Carol I”

din București,

în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind

organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările ulterioare,

ministrul educației emite prezentul ordin.

Art. 1. — Se aprobă menținerea acreditării în vederea organizării de

programe de studii universitare de doctorat pentru Universitatea Națională de

Apărare „Carol I” din București.

Art. 2. — Se aprobă menținerea acreditării domeniilor de studii universitare

de doctorat, care se organizează în școala doctorală din cadrul Universității

Naționale de Apărare „Carol I” din București, după cum urmează:

Nr. 

crt.

Școala doctorală Domeniul de studii universitare de doctorat

1

Școala doctorală Universitatea

Națională de Apărare „Carol I” din

București

Informații și securitate națională

Științe militare

Art. 3. — Direcția generală învățământ universitar din cadrul Ministerului

Educației și instituția organizatoare de studii universitare de doctorat —

Universitatea Națională de Apărare „Carol I” din București vor duce la îndeplinire

prevederile prezentului ordin.

Art. 4. —  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul educației,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

București, 23 decembrie 2021.

Nr. 5.951.
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MINISTERUL EDUCAȚIEI

O R D I N

privind menținerea acreditării Academiei Tehnice Militare

„Ferdinand I” din București în vederea organizării

programelor de studii universitare de doctorat

În conformitate cu prevederile:

— art. 138 alin. (1) și (2) și ale art. 158 din Legea educației naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii

Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de

doctorat, cu modificările și completările ulterioare;

— art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind

asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu

modificările și completările ulterioare;

— Ordinului ministrului educației nr. 3.651/2021 privind aprobarea

Metodologiei de evaluare a studiilor universitare de doctorat și a sistemelor de

criterii, standarde și indicatori de performanță utilizați în evaluare,

luând în considerare Adresa Agenției Române de Asigurare a Calității în

Învățământul Superior (ARACIS) nr. 6.883 din 8.12.2021, înregistrată la Ministerul

Educației cu nr. 36.353 din 20.12.2021, prin care se înaintează Hotărârea

Consiliului ARACIS nr. 128 din 16.12.2021 privind rezultatele evaluării externe

a studiilor universitare de doctorat din Academia Tehnică Militară „Ferdinand I”

din București,

în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind

organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările ulterioare,

ministrul educației emite prezentul ordin.

Art. 1. — Se aprobă menținerea acreditării în vederea organizării de

programe de studii universitare de doctorat pentru Academia Tehnică Militară

„Ferdinand I” din București.

Art. 2. — Se aprobă menținerea acreditării domeniilor de studii universitare

de doctorat, care se organizează în școala doctorală din cadrul Academiei Tehnice

Militare „Ferdinand I” din București, după cum urmează:

Nr. 

crt.

Școala doctorală Domeniul de studii universitare de doctorat

1

Ingineria sistemelor de apărare

și securitate

Inginerie electronică,

telecomunicații și tehnologii

informaționale

Inginerie mecanică*)

Calculatoare și tehnologia

informației*)

*) Acreditare condiționată. Academia Tehnică Militară „Ferdinand I” din București are obligația de a

solicita la ARACIS o nouă evaluare în termen de maximum un an de la intrarea în vigoare a

prezentului ordin.

Art. 3. — Direcția generală învățământ universitar din cadrul Ministerului

Educației și instituția organizatoare de studii universitare de doctorat — Academia

Tehnică Militară „Ferdinand I” din București vor duce la îndeplinire prevederile

prezentului ordin.

Art. 4. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul educației,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

București, 23 decembrie 2021.

Nr. 5.952.
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MINISTERUL EDUCAȚIEI

O R D I N

privind menținerea acreditării Universității de Medicină și

Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca în vederea

organizării programelor de studii universitare de doctorat

În conformitate cu prevederile:

— art. 138 alin. (1) și (2) și art. 158 din Legea educației naționale nr. 1/2011,

cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului

nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, cu

modificările și completările ulterioare;

— art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind

asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu

modificările și completările ulterioare;

— Ordinului ministrului educației nr. 3.651/2021 privind aprobarea

Metodologiei de evaluare a studiilor universitare de doctorat și a sistemelor de

criterii, standarde și indicatori de performanță utilizați în evaluare,

luând în considerare Adresa Agenției Române de Asigurare a Calității

în Învățământul Superior (ARACIS) nr. 6.883 din 8.12.2021, înregistrată la

Ministerul Educației cu nr. 36.353 din 20.12.2021, prin care se înaintează

Hotărârea Consiliului ARACIS nr. 127 din 16.12.2021 privind rezultatele evaluării

externe a studiilor universitare de doctorat din Universitatea de Medicină

și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca,

în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind

organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările ulterioare,

ministrul educației emite prezentul ordin.

Art. 1. — Se aprobă menținerea acreditării în vederea organizării de

programe de studii universitare de doctorat pentru Universitatea de Medicină și

Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca.

Art. 2. — Se aprobă menținerea acreditării domeniilor de studii universitare

de doctorat, care se organizează în școala doctorală din cadrul Universității de

Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca, după cum urmează:

Nr. 

crt.

Școala doctorală Domeniul de studii universitare de doctorat

1 Școala doctorală a Universității de

Medicină și Farmacie „Iuliu

Hațieganu” din Cluj-Napoca 

Medicină

Farmacie

Medicină dentară

Art. 3. — Direcția generală învățământ universitar din cadrul Ministerului

Educației și instituția organizatoare de studii universitare de doctorat —

Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca vor duce

la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul educației,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

București, 23 decembrie 2021.

Nr. 5.953.

12

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 49/17.I.2022



MINISTERUL EDUCAȚIEI

O R D I N

privind menținerea acreditării Universității de Medicină 

și Farmacie „Carol Davila” din București în vederea

organizării programelor de studii universitare de doctorat

În conformitate cu prevederile:

— art. 138 alin. (1) și (2) și art. 158 din Legea educației naționale nr. 1/2011,

cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului

nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat,

cu modificările și completările ulterioare;

— art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind

asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu

modificările și completările ulterioare;

— Ordinului ministrului educației nr. 3.651/2021 privind aprobarea

Metodologiei de evaluare a studiilor universitare de doctorat și a sistemelor de

criterii, standarde și indicatori de performanță utilizați în evaluare,

luând în considerare Adresa Agenției Române de Asigurare a Calității în

Învățământul Superior (ARACIS) nr. 6.883 din 8.12.2021, înregistrată la Ministerul

Educației cu nr. 36.353 din 20.12.2021, prin care se înaintează Hotărârea

Consiliului ARACIS nr. 126 din 16.12.2021 privind rezultatele evaluării externe a

studiilor universitare de doctorat din Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol

Davila” din București,

în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind

organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările ulterioare,

ministrul educației emite prezentul ordin.

Art. 1. — Se aprobă menținerea acreditării în vederea organizării de

programe de studii universitare de doctorat pentru Universitatea de Medicină și

Farmacie „Carol Davila” din București.

Art. 2. — Se aprobă menținerea acreditării domeniilor de studii universitare

de doctorat, care se organizează în școala doctorală din cadrul Universității de

Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, după cum urmează:

Art. 3. — Direcția generală învățământ universitar din cadrul Ministerului

Educației și instituția organizatoare de studii universitare de doctorat —

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București vor duce la

îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul educației,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

București, 23 decembrie 2021.

Nr. 5.954.

Nr. 

crt.

Școala doctorală Domeniul de studii universitare de doctorat

1 Școala doctorală a Universității de

Medicină și Farmacie „Carol

Davila”

Medicină

Farmacie

Medicină dentară
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MINISTERUL EDUCAȚIEI

O R D I N

privind menținerea acreditării Universității „Titu Maiorescu”

din București în vederea organizării programelor de studii

universitare de doctorat

În conformitate cu prevederile:

— art. 138 alin. (1) și (2) și art. 158 din Legea educației naționale nr. 1/2011,

cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului

nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, cu

modificările și completările ulterioare;

— art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind

asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu

modificările și completările ulterioare;

— Ordinului ministrului educației nr. 3.651/2021 privind aprobarea

Metodologiei de evaluare a studiilor universitare de doctorat și a sistemelor de

criterii, standarde și indicatori de performanță utilizați în evaluare,

luând în considerare Adresa Agenției Române de Asigurare a Calității în

Învățământul Superior (ARACIS) nr. 6.883 din 8.12.2021, înregistrată la Ministerul

Educației cu nr. 36.353 din 20.12.2021, prin care se înaintează Hotărârea

Consiliului ARACIS nr. 124 din 16.12.2021 privind rezultatele evaluării externe a

studiilor universitare de doctorat din Universitatea „Titu Maiorescu” din București,

în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind

organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările ulterioare,

ministrul educației emite prezentul ordin.

Art. 1. — Se aprobă menținerea acreditării în vederea organizării de

programe de studii universitare de doctorat pentru Universitatea „Titu Maiorescu”

din București.

Art. 2. — Se aprobă menținerea acreditării domeniilor de studii universitare

de doctorat, care se organizează în școlile doctorale din cadrul Universității „Titu

Maiorescu” din București, după cum urmează:

Nr. 

crt.

Școala doctorală Domeniul de studii universitare de doctorat

1 Medicină Medicină

2 Medicină dentară Medicină dentară

3 Drept Drept

Art. 3. — Direcția generală învățământ universitar din cadrul Ministerului

Educației și instituția organizatoare de studii universitare de doctorat —

Universitatea „Titu Maiorescu” din București vor duce la îndeplinire prevederile

prezentului ordin.

Art. 4. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul educației,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

București, 23 decembrie 2021.

Nr. 5.955.
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MINISTERUL EDUCAȚIEI

O R D I N

privind menținerea acreditării Universității Tehnice

„Gheorghe Asachi” din Iași în vederea organizării programelor

de studii universitare de doctorat

În conformitate cu prevederile:

— art. 138 alin. (1) și (2) și art. 158 din Legea educației naționale nr. 1/2011,

cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului

nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, cu

modificările și completările ulterioare;

— art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind

asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu

modificările și completările ulterioare;

— Ordinului ministrului educației nr. 3.651/2021 privind aprobarea

Metodologiei de evaluare a studiilor universitare de doctorat și a sistemelor de

criterii, standarde și indicatori de performanță utilizați în evaluare,

luând în considerare Adresa Agenției Române de Asigurare a Calității în

Învățământul Superior (ARACIS) nr. 6.883 din 8.12.2021, înregistrată la Ministerul

Educației cu nr. 36.353 din 20.12.2021, prin care se înaintează Hotărârea Consiliului

ARACIS nr. 123 din 16.12.2021 privind rezultatele evaluării externe a studiilor

universitare de doctorat din Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași,

în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind

organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările ulterioare,

ministrul educației emite prezentul ordin.

Art. 1. — Se aprobă menținerea acreditării în vederea organizării de

programe de studii universitare de doctorat pentru Universitatea Tehnică

„Gheorghe Asachi” din Iași.

Art. 2. — Se aprobă menținerea acreditării domeniilor de studii universitare

de doctorat, care se organizează în școala doctorală din cadrul Universității

Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, după cum urmează:

Nr. 

crt.

Școala doctorală Domeniul de studii universitare de doctorat

1 Școala Doctorală TUIASI
Chimie   

Inginerie chimică   

Inginerie civilă și instalații   

Inginerie electrică   

Inginerie energetică   

Inginerie electronică,

telecomunicații și tehnologii

informaționale   

Calculatoare și tehnologia

informației   

Ingineria sistemelor   

Inginerie mecanică   

Inginerie industrială   

Ingineria materialelor   

Ingineria mediului   

Inginerie și management

Art. 3. — Direcția generală învățământ universitar din cadrul Ministerului

Educației și instituția organizatoare de studii universitare de doctorat —

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași vor duce la îndeplinire

prevederile prezentului ordin.

Art. 4. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul educației,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

București, 23 decembrie 2021.

Nr. 5.956.
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Produs

Abonamentul FLEXIBIL 

(Monitorul Oficial, Partea I + alte 3 părți ale Monitorului Oficial, la alegere)

Lunar Anual

Online/

Monopost

Rețea 

5

Rețea 

25

Rețea 

100

Rețea 

300

Online/

Monopost

Rețea 

5

Rețea 

25

Rețea 

100

Rețea 

300

AutenticMO 60 150 380 910 2.000 550 1.380 3.450 8.280 18.220

ExpertMO 100 250 630 1.510 3.320 1.000 2.500 6.250 15.000 33.000

Produs

Abonamentul COMPLET

(Monitorul Oficial, Partea I + toate celelalte părți ale Monitorului Oficial)

Lunar Anual

Online/

Monopost

Rețea 

5

Rețea 

25

Rețea 

100

Rețea 

300

Online/

Monopost

Rețea 

5

Rețea 

25

Rețea 

100

Rețea 

300

AutenticMO 70 180 450 1.080 2.380 650 1.630 4.080 9.790 21.540

ExpertMO 120 300 750 1.800 3.960 1.200 3.000 7.500 18.000 39.600

Colecția Monitorul Oficial în format electronic, oricare dintre părțile acestuia 100 lei/an

„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; 012329

C.I.F. RO427282, IBAN: RO55RNCB0082006711100001 BCR

și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 DTCPMB (alocat numai persoanelor juridice bugetare)

Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, www.monitoruloficial.ro

Adresa Biroului pentru relații cu publicul este: 

Str. Parcului nr. 65, intrarea A, sectorul 1, București; 012329.

Tel. 021.401.00.73, e-mail: concursurifp@ramo.ro, convocariaga@ramo.ro

Pentru publicări, încărcați actele pe site, la: https://www.monitoruloficial.ro/brp/


