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În conformitate cu reglementările legale în vigoare, Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) şi Consiliul Naţional 
de Atestare a Titiurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNA TDCU) au desfăşurat activităţile 
specifice care le revin privind acordarea atestatului de abilitare. 

În baza prevederilor art. 300 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 
şi ale OMECS nr. 312112015 privind organizarea şi desfăşurarea procesului de obţinere a atestatului de 
abilitare, comisiile de specialitate ale CNATDCU au numit comisiile de specialitate pentru evaluarea tezelor 
de abilitare pentru candidaţii menţionaţi În Anexele nr. 1 - 42, alăturat prezentate. Aceste propuneri au fost 
validatc de către Consiliul General al CNATDCU În reuniunea din data de 16.05.2019. 

Conform art. 12 alin. (2) din OMECS nr. 3121/2015 "comisia de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare 
întocmeşte un raport de evaluare, care cuprinde propunerea de acceptare sau respingere a tezei de abilitare, 
precum şi motivaţia deciziei luate". 

În consecinţă, vă rugăm să asiguraţi toate condiţiile privind convocarea candidaţilor şi membrilor 
comisiilor de specialitate pentru evaluarea tezelor de abilitare, respectiv să afişaţi pe site-ul oficial al 
instituţiei toate informaţiile în vederea susţinerii publice a tezelor de abilitare. După susţinerea publică a 
tezelor de abilitare să tt·ansmiteţi 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 Înscrisurile din 
Anexele nr. 1 - 42. 

De asemenea, vă rugăm să comunicaţi Anexele nr. 1 - 3, alăturat prezentate, pentru persoanele care au fost amânate, 
precum şi Anexa nr. 1, prezentată alăturat, pentru persoana căreia nu i s-a acordat atestntul de abilitare. Rezoluţiile 
înscrise în aceste anexe au fost vatidate de către Consiliul General al CNA TDCU I'n reuniunea din data de 
16.05.2019. 

Cu deosebită consideraţie, 
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Anexa nr. 3 
Academia de Studii Economice din Bucureşti 

NUMELE Instituţia Componenţa 

şi unde comisiei de abilitare 
Prenumele candidatul 

candidatului este titular 
Administrarea afacerilor 

DIN CĂ Violeta Academia de CNA TDCU a numit comisia de specialitate pentru evaluarea 
Mihae la Studi i tezei de abilitare, care a fost propusă de IOSUD/IOD Academia 

Economice din de Studii Economice din Bucureşti . 

Bucureşti 

POPESCU Academia de CNA TDCU a numit comisia de .specialitate pentru evaluarea 
Dorin Vicenţiu Studii tezei de abilitare, care a fost propusă de IOSUD/IOD Academia 

Economice din de Studii Economice din Bucureşti . 

Bucureşti 

Cibernetică si statistică 
PELE Daniel Academia de CNA TDCU a numit comisia de specialitate pentru evaluarea 
Traian Studii tezei de abilitare , care a fost propusă de IOSUD/IOD Academia 

Economice din de Studii Economice din Bucureşti. 

Bucureşti 

Management 

BUŞU Cri stian Academia de CNA TDCU a numit comisia de specialitate pentru evaluarea 
Studii tezei de abilitare, care a fost propusă de IOSUD/IOD Academia 
Economice din de Studii Economice din Bucureşti . 

Bucureşti 

Marketing 

EDU Tudor Un iversitatea CNA TDCU a numit comisia de specialitate pentru evaluarea 
Mihai "Româno- tezei de abilitare, care a fost propusă de IOSUD/IOD Academia 

Americană" din de Studii Economice din B ucureşti 

Bucureşti 

NEGRI CEA Universitatea CNA TDCU a numit comisia de specialitate pentru evaluarea 
Iliuţă Costel "Româno- tezei de abilitare, care a fost propusă de IOSUD/IOD Academia 

Americană" din de Studii Economice din Bucureşti 

Bucureşti 
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Anexa nr. 30 

Academia de Studii Economice din Bucureşti 

Nr. NUMELE Instituţia Componenţa 

crt. şi unde candidatul comisiei de abilitare 
Prenumele este titular 

candidatului 
Dre~>_t 

1. LEAUA Ioana Academia de Studii CNATDCU a numit comisia de specialitate pentru 
Crenguţa Economice din evaluarea tezei de abilitare, care a fost propusă de 

Bucureşti IOSUD/IOD Academia de Studii Economice din 
Bucureşti 

2. DUV AC Constantin Universitatea Român o - CNATDCU a numit comisia de specialitate pentru 
Americană din Bucureşti evaluarea tezei de abilitare, care a fost propusă de 

IOSUDIIOD Academia de Studii Economice din 
Bucureşti 
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