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Către 

Direcţia Generală Învăţământ Universitar 

Instituţiile de Învăţământ Superior 
În atenţia Doamnei Rector 1 Domnului Rector 

Ş I 

Academia Română 

Nr. 39728/ 30.10.2019 

În atenţia Domnului Preşedinte al Academiei Române 
Ref la: abilitare 

Stimată Doamnă Rector 1 Stimate Domnule Rector 
Stimate Domnule Preşedinte al Academiei Române 

În conformitate cu reglementările lega le în v igoare, Ministerul Ed ucaţiei Naţionale (MEN) şi Cons iliul Naţ ion al 
de Atestare a Tit lu rilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU) au desfăşurat activităţile 

specifice care le revin privind acordarea atestatu lui de abi litare. 

În baza prevederilor art. 300 din Legea educaţie i naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi comp l etări l e ulterioare, 
şi ale OMECS nr. 312112015 privind organizarea şi desfăşurarea procesului de obţinere a atestatului de 
abi/itare, comisiile de specialitate ale CNATDCU au numit comisiile de specialitate pentru evaluarea tezelor 
de abilitare pentru candidaţii menţionaţi în Anexele nr. 1-34, a l ăturat prezentate. Aceste propuneri au fost 
validate de către Consiliul General al CNATDCU în reuniunea din data de 25.10.2019. 

Conform art. 12 alin . (2) din OMECS nr. 312 1/20 15 "comisia de specia litate pentru eva luarea tezei de abi litare 
întocmeşte un raport de eva luare, care cuprinde propunerea de acceptare sau respingere a tezei de abi li tare, 
precum ş i motivaţia deciziei luate". 

În consecinţă, vă rugăm să asiguraţi toate condiţiile privind convocarea candidaţilor şi membrilor 
comisiilor de specialitate pentru evaluarea tezelor de abili/are, respectiv să afişaţi pe sitc-ul oficial al 
instituţiei toate informaţiile în vederea susţinerii publice a tezelor de abilitare. După susţinerea publică a 
tezelor de abilitare să transmiteţi oficial la MEN dosarul candidaţilor împreună cu rapoartele comisiilor 
de specialitate pentru evaluarea tezelor de abilitare. 

Pentru a evita apariţia unor eventuale erori, vă rugăm să verificaţi şi să certificaţi înscrisudle din 
Anexele nr. 1 -34 . 

De asemenea, vă rugăm să comunicaţi Anexele nr. 1 - 4, a l ăturat prezentate, pentru persoanele care au fost 
amâhate, Anexa nr. 1 prezentată a l ăturat , pentru persoana căreia nu i s-a numit comisia de speciali tate 
pentru evaluarea tezei de abilitare, precum şi Anexa nr. 1, prezentată a l ăturat, pentru persoana căreia 
nu i s-a acordat atestatul de abilitare. Rezoluţiile înscrise în aceaste anexe au fost val id ate de către Consiliu l 
General al CNATDCU în reuniunea din data de 25.10.2019 . 

Cu deosebită consideraţie, 
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