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Către

Instituţiile de Îm'ăţământ Superior

În atenţia Doamnei Rector 1 Domnului Rector
Ref la: abilitare
Stimată Doamnă

Rector 1 Stimate Domnule Rector

În conformitate cu reglementările legale în vigoare, Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) şj
Consiliul Naţional de Atestare a Titiuritor, Oipl-omelor şi Cetiificatelor Universitare
(CNA TDCU) au desfăşurat activităţile specifice care le revin privind acordarea atestatului de
abili tare.
În baza prevederilor art. 300 din Legea educaţie« naţionale nr. 1120 Il, cu modificările şi
ulterioare, şi ale OMECS nr. 3 12112015 privind organizarea şi desfăşurarea
procesului de obţinere a atestatului de abilitare, comisiile de specialitate ale CNATHCU
au numit comisiile de specialitate pentru evaluarea tezelor de abilitare pentru candidaţii
menţionaţi În Anexele nr. 1- 18, alăturat prezentate. Aceste propuneri au fost validate de
cătt·e Consiliul General al CNATDCU În rcuniu1
n ea din data de 25.10.2018.
completările

Confom~_._art. .)2 ·alitL ~(2) din OMECS nr. JI2J/20i5 ..~:·.o misi-ade sp~~ial itate .pentru evaluarea
tezei de abilitare întocmeşte un raport de evaluare, care cuprinde propunerea de acceptare sau
respingere a ţe,2:.e_i de abilitare, precum şi motivaţia deciziei !urtle''.. ....
În consecinţă, vă rugăm să asiguraţi toate contH.fWe privind convocarea candidaţilor ş·i
membrilor comisiilor de specialitate pentru el•aluaf'ea tezelor de abilitare, respectiv să
afişaţi pe site-ul oficial al instituţiei toate inforu.1.aţiile În vederea susţinerii publice a
tezelor de abilitarc. După susţinerea publică t1 tezelor de abHitarc să tr·ansmiteţi oficial
la MEN dosarul candidaţilor împr·eu nă cu rapoartele comisiilor de specialitate penttu

evaluarea tezelor de abilitare.
Pentru a evita apariţia unor eventuale er·od,
in scrisurile din Anexele nr-. 1 - 18.
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Anexa nr. 4
Academia de Studii Economice din

Nr.
crt.

Bucureşti

NlJMELE

Instituţia

Componenţa

şi

unde
candidatul
este titular

comisiei de abilitare

Prenumele
candidatului

Cibcrnctică

1.

H E RŢ E U U

Claudiu

Academia de
Studii
Eco nom ice din

si statistică
CNA TDCU a numit comisia de specialitate pentru evaluarea
tezei de ahilitare, care a fost propusă de IOSUD/100 Academ ia
de Studi i Eco nomi ce din Bucure ş ti.

Bucureşti

2.

J! ANU Ion el

Academia de
Studii
Econo mi ce din

Con tabilitate
CNATDCU a numit comisia de .\pecialitate pentm evaluarea
tezei de ahilitare. care a fost propusă de !OSU D/100 Academia
de Studii Econom ice din Bucureşti.

Bucureşti

Economie
"1

.) ,

LĂDARU

Georgiana
Ra luca

Acade mi a de
Studii
Eco nomice din

CNATDCU a numit comisia de .specialitate pentru evaluarea
tezei de ahilitare, care a fost propusă de IOSUD/100 Academia
de Studii Eco nomice din

Bucureşti.

Bucureşti

4.

ŞERBAN

Andreea Claudi a

Acade mi a de
Studii
Eco nomice din

CNA TDCU a numit comisia de specialitate pentru evaluarea
tezei de uhilitare. care a fost propusă de !OSUD/!00 Academi a
de Studii

l ~ conomice

din

Bucureşti.

Bucureşti

Economic
5.

DRĂGO !

Mihae la Cri stin a

Acade mi a de
Studii
Eco nomi ce din

şi

afaceri

internaţionale

CNATDCLJ a numit comisia de specia/itme pentru evaluarea
tezei de ahilitare. care a fost propusă de IOSUD/100 Academi a
de St udii Eco nomi ce din Bucure ş ti.

B u c ureş ti
Fi n anţe

6.

MITR ! CĂ Ne lu

Euge n

Academia ele
Studii
Eco nomice din

CNA TDCU a numit comisia de .specialitate pentru evaluarea
tezei de ahilitare, care a fost propusă de IOSUD/!00 Academi a
de Studii Eco nomice din

Bucureşt i.

Bucureşti

7.

RĂDULESCU

Violeta

-

Acade mi a de
St udii
l ~ co n o mi cc din
Bucureşti

Markcting
CNA TDCLJ a numit comisia de .specialitate pentm evaluarea
tezei de ohilitore. care a fo st propusă de IOSU D/!OD Academ ia
de Studii Fconomicc din Bucureşti.

