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MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII 
  

ORDIN 
privind completarea Precizărilor metodologice cu privire la reconfirmarea sau confirmarea 
calitătii de conducător de doctorat, corespondenta între domeniile de studii universitare de 

doctorat, precum si nomenclatorul multilingv al domeniilor de studii universitare de doctorat, 
aprobate prin Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 356/2007 

  
În conformitate cu prevederile art. 73 alin. (3) din Legea învătământului nr. 84/1995, 

republicată, cu modificările si completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 567/2005 privind 

organizarea si desfăsurarea studiilor universitare de doctorat, cu modificările ulterioare, 
având în vedere Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 4.843/2006 privind domeniile 

pentru studii universitare de doctorat, sistemul de criterii si metodologia de evaluare a institutiilor 
de învătământ superior pentru aprobarea organizării studiilor universitare de doctorat, 

în baza Notei nr. 11.733 bis, 76.698 din 1 iulie 2009, 
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului 

Educatiei, Cercetării si Inovării, 
ministrul educatiei, cercetării si inovării emite prezentul ordin. 
Art. I. - Precizările metodologice cu privire la reconfirmarea sau confirmarea calitătii de 

conducător de doctorat, corespondenta între domeniile de studii universitare de doctorat, precum si 
nomenclatorul multilingv al domeniilor de studii universitare de doctorat, aprobate prin Ordinul 
ministrului educatiei si cercetării nr. 356/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 224 din 2 aprilie 2007, se completează după cum urmează: 

- Punctul 4 se completează cu două noi paragrafe cu următorul cuprins: 
„În situatia în care un conducător de doctorat dovedeste competente, recunoscute national si 

international, într-un alt domeniu de studii universitare de doctorat decât cel în care i s-a conferit 
calitatea de conducător de doctorat, poate solicita să devină conducător de doctorat în al doilea 
domeniu de studii universitare de doctorat, în cadrul aceleiasi institutii organizatoare de studii 
universitare de doctorat (I.O.S.U.D.), cu avizul Consiliului National de Atestare a Titlurilor, 
Diplomelor si Certificatelor Universitare (C.N.A.T.D.C.U.), pe baza evaluării în conformitate cu 
sistemul de criterii. 

Transferul unui conducător de doctorat de la o I.O.S.U.D. la alta se realizează prin ordin al 
ministrului educatiei, cercetării si inovării, pe baza aprobării celor două institutii organizatoare 
implicate." 

Art. II. - Directia generală învătământ superior din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării 
si Inovării comunică prezentul ordin institutiilor de învătământ superior, care îl vor duce la 
îndeplinire. 

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
  

Ministrul educatiei, cercetării si inovării, 
Ecaterina Andronescu 
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