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În temeiul prevederilor art. 166, art. 167 şi ale art. 300 din Legea educaţi e i n aţ iona l e nr. 1/20 Il , 
cu modificăr il e ş i comp l etăr il e ulterioare, 

În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 681 /2011 privind aprobarea Codului studiilor uni vers itare de 
doctorat, cu modificăril e şi completările ulterioare, 

În baza OMECS nr . 3 12 1/2 01 5 privind orga ni za rea şi desfăşura rea procesului de obţ in ere a atestatu lui de 
abili tare, 

În baza procesului verbal al Consiliului General al CNATDCU din data de 16.05.20 19 privind aco rd area 
atestatului de ab ilitare, 

În temeiul Hotă râ rii Guvernu lui nr. 26/201 7 pri vind organi zarea şi funcţionarea Ministeru lui Ed u caţ i e i 
Naţiona l e , cu modifică ril e ş i compl etă ril e ulterioare, 

MINISTRUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 
em ite prezentul ordin : 

Art. 1 - Se acordă atestatul de abilitare, în domeniul de studii universitare de doctorat Finanţe, doamnei 
DRAGOT Ă Ingrid Mihaela , titu lar la Academi a de Studii Economice din Bucureşti. 

Art. 2 - Prezentul ord in reprezintă atestat ul de ab ilitare. 

Art. 3 - Direcţia Genera l ă Învăţământ Universitar. din cadrul Ministeru lui Educaţie i Naţiona l e, comuni că 
prezentul ordin IOSUD/100 Academia de Studii Econom ice din B ucu reş ti , unde a fost s u sţinută teza de 
abi li tare, cu ob li gaţ i a ca această in st ituţi e să îl com unice candidatului . 
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