
~HNISTERli"L EDL"CATJII ~I CERCETA.R.II CABINET MINISTRU 

ORDIN 
privind luarea masurilor previizute Ia art. 170 din Legea educapei naponale nr. 1/2011, 

cu modificarile ~i completarile ulterioare, urmare a soluponarii unor sesizari referitoare Ia 
nerespectarea standardelor de calitate sau de etica profesionala, inclusiv cu privire Ia existenta 

plagiatului in cadrul tezei de doctorat 

Avand in vedere: 
prevederile art. 4 alin. (6) din Ordonanta de Urgenta nr. 212/2020 privind stabilirea unor masuri la 
nivelul administratiei publice centrale ~i pentru modificarea unor acte normative; 
prevederile art. 170 alin. (1) lit. b) din Legea educapei naponale nr. 1/2011, cu modificarile ~i 

completarile ulterioare; 
prevederile art. 69 alin. (6) din Anexa la Hotararea Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea 
Codului studiilor universitare de doctorat, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
prevederile art. 32 din Anexa nr. 3 la O.M.E.C. nr. 5229/2020 pentru aprobarea metodologiilor 
referitoare la acordarea atestatului de abilitare, acordarea titlului de doctor, precum ~i Ia 
soluponarea sesizarilor cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de etica 
profesionala, inclusiv cu privire la existenta plagiatului, in cadrul unei teze de doctorat; 
contestapa dornnului Pasare I. lone! - Claudiu, inregistrata la Ministerul Educatiei ~i Cercetarii 
(MEC) cu nr. 15027/10.01.2020, formulata impotriva deciziei Consiliului General al CNATDCU 
nr. 17197/17.12.2019; 
referatele intocmite de catre comisia de analiza a contestapei, validate de Consiliul general al 
CNATDCU in ~edinta din 18.02.2021; 
decizia CNATDCU 112/23.02.2021; Nr. MEC 17197/15027/23.02.2021 prin care Consiliul general al 
CNATDCU a validat prin vot respingerea contestapei ~i mentinerea deciziei inipale 
nr. 17197/17.12.2019 de retragere a titlului de doctor in domeniul ~tiinte militare ~i informapi 
pentru dornnul Pasare I. Ionel - Claudiu; 

In temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea ~i 
funcponarea Ministerului Educapei ~i Cercetarii, cu modificarile ulterioare; 

ministrul educapei emite prezentul ordin: 

Art. 1. Se retrage titlul de doctor in domeniul ~tiinte militare ~i informapi, atribuit dornnului Pasare I. 
Ionel - Claudiu prin ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului ~i sportului 
nr. 6697/21.12.2011. 

Art. 2. Direcpa Generala Invatamant Universitar din cadrul Ministerului Educatiei ~i Cercetarii 
comunica prezentul ordin Academiei Naponale de Informatii "Mihai Viteazul" din Bucure~ti, 

care il va duce la indeplinire, ~i persoanei nominalizate la art. 1. 
Art. 3. Prezentul ordin se publica pe site-urile oficiale ale CNATDCU ~i Academiei Naponale de 

Informapi "Mihai Viteazul" din Bucure~ti . 
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