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CABINET MINISTRU

OROIN
privlnd luarea masurllor prevuute Ia art. 170 din Legea educatlel nationale nr. 1/2011, cu modlficarile ~I
completarile ulterioare, urmare a solutionarii unor sesizari referitoare Ia nerespectarea standardelor de calitate
sau de etica profeslonala, incluslv cu privlre Ia existents plagiatului in cadrul tezel de doctorat
Avand in vedere:
atribuirea titlului de doctor in domeniul ~tiinte militare ~~ inforrnatii, domnului Ungureanu Z. ion, prin ordinul
ministrului educatiei, cercetarii, tineretului ~i sportului nr. 6468/2011;
sesizarea inregistrata Ia UEFISCDI cu nr. 401 /14.02.2019, admisa ~i notificata Ministerului Educatiei Nationale
(MEN) ~i pre~edintelui Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor ~i Certificatelor Universitare
(CNATDCU) ~i inregistrata Ia MEN cu nr. 15243/18.02.2019;
analiza rea sesizarii Ia nivelul CNATDCU conform prevederilor Anexei nr. 2 Ia Regulamentul de organizare ~i
functionare al CNATDCU, aprobat prin ordinul ministrului educatiei nationale ~i cercetarii ~tiintifice nr.
3482/2016, cu modificarile ulterioare;
in baza:
prevederilor art. 170 alin. (1) lit. b) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011 , cu modificarile ~i completarile
ulterioare;
prevederilor art. 69 alin. (6) din Anexa Ia Hotararea Guvemului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor
universitare de doctorat, cu modificarile ~~ completarile ulterioare;
raportului comisiei de lucru, valid at de Consiliul general al CNATDCU in ~edinta din 16.05.2019;
deciz.iei CNATDCU nr. 15243/24.05.2019, prin care Consiliul general al CNATDCU a validat prin vot rezolu~a
de retragere a titlului de doctor in domeniul ~tiinte militare ~i inforrnatii pentru domnul Ungureanu Z. lon ~i de
admitere a sesizarii depuse Ia UEFISCDI nr. 401/14.02.2019 ~i inregistrata Ia MEN cu nr. 15243/18.02.2019;
prevederilor art. 25 din Anexa nr. 2 Ia Regulamentul de organizare ~i func~onare al CNATDCU, aprobat prin
ordinul ministrului educa~ei na~onale ~~ cercetarii ~tiintifice nr. 3482/2016, cu modificarile ulterioare;
in temeiul art. 12 alin. (3) din Hotararea Guvemului nr. 26/2017 privind organizarea ~~ functionarea Ministerului Educa~ei
Nationale, cu modificarile ~i completarile ulterioare;
mlnlstrul educatlel natlonale
emlte prezentul ordln:
Art. 1.

Art. 2.

Art. 3.

Se retrage titlul de doctor in domeniul ~tiinte militare ~~ inforrnatii, acordat domnului Ungureanu Z. Jon de
catre Academia Nationala de lnforrnatii "Mihai Viteazul" din Bucure~ti. atribuit prin ordinul ministrului
educa~ei , cercetarii, tineretului ~i sportului nr. 6468/07.12.2011 .
Directia Generala invatamant Universitar din cadrul Ministerului Educatiei Nationale comunica prezentul ordin
Academiei Na~onale de lnforrnatii "Mihai Viteazul" din Bucure~u. care il va duce Ia indeplinire, ~i persoanei
nominalizate Ia art. 1.
Prezentul ordin se publica pe site-urile oficiale ale
OCU;~
<" EN ~i Academiei Na~onale de lnforrnatii
"Mihai Viteazul"din Bucure~ti.
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