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DECIZIE 

din data de 23.02.2021 

In temeiul prevederilor art. 170 din Legea educapei naponale nr. 1/20111, cu 

modificarile ~i completarile ulterioare, 

A vand 1n vedere prevederile art. 69 alin. 5 litera b) din a H. G. nr. 681/2011 privind 

aprobarea Codul studiilor universitare de doctorat, cu modificc1rile ~i completarile 

ulterioare, 

In conformitate cu prevederile art. 25 ~i ale art. 26 din Anexa nr. 3 la OMEC nr. 

5229/2020 pentru aprobarea metodologiilor referitoare la acordarea atestatului de abilitare, 

acordarea titlului de doctor, precum ~i la soluf:ionarea sesizarilor cu privire la 

nerespectarea standardelor de calitate sau de etica profesionala, inclusiv cu privire la 

existenta plagiatului, 1n cadrul unei teze de doctorat, 

A vand 1n vedere admiterea sesizarii depuse la UEFISCDI cu nr. 2389 din 10/3/2018 
~i mregistrata la Ministerul Educapei ~i Cercetarii cu nr. 16817/08.10.2018, referitoare la 

teza de doctorat cu titlul "Dinamica riscurilor ~i amenintarilor la frontiera de est a NATO 
~i UE 1n contextul accelerarii procesului globalizarii" a domnului Lungu T. Severin 
Florian, 

Raportat la prevederile art. 24 din Anexa nr. 3 la OMEC nr. 5229/2020, Consiliului 
general al CNATDCU a votat, cu 18 voturi "pentru" din totalul de 21 de voturi, raportul 

comun avand ca anexe rapoartele individuale mtocmite de comisia de lucru cu privire la 

sesizarea de plagiat pentru teza de doctorat cu titlul "Dinamica riscurilor ~i amenintc1rilor 
la frontiera de est a NATO ~i UE 1n contextul accelerarii procesului globalizarii" a 
domnului Lungu T. Severin Florian. 

Votul este consemnat 1n Procesul verbal nr. 5/22.02.2021, mcheiat in urma ~edintei 
Consiliului General al CNATDCU din data de 18.02.2021. 

Consiliului general al CNA TDCU a validat, 1n ~edinta din data 18.02.2021, rezoluf:ia 

de retragere a titlului de doctor 1n domeniul $tiinte militare ~i informatii atribuit domnului 
Lungu T. Severin Florian prin Ordinul Ministrului nr. 5729/24.11.2010. 

PRE!?EDIN~ Consiliului Ge CNA TDCU, 

Acaf. ~rof. univ. dr. loan Aurel POP 

A viz de legaiitate .. l.~.~c:... ..... &~ ............... f:~ 
Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 

010168, Bucuresti 
Tel: +40 (0)21 405 63 00 

www.edu.ro 




