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ORO IN 
privind luarea masurilor prevazute Ia art. 170 din Legea educatiei nafionale nr. 1/2011, 

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

plagiatului in cadrul tezei de doctorat 

A vand in vedere: 
prevederile art. 4 alin. (6) din Ordonanta de Urgenta nr. 212/2020 privind stabilirea unor rnasuri la 
nivelul adrninistratiei publice centrale ~i pentru rnodificarea unor acte normative; 
prevederile art. 170 alin. (1) lit. b) din Legea educatiei naponale nr. 1/2011, cu rnodificarile ~i 

cornpletarile ulterioare; 
prevederile art. 69 alin. (6) din Anexa la Hotararea Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea 
Codului studiilor universitare de doctorat, cu rnodificarile ~i cornpletarile ulterioare; 
prevederile art. 32 din Anexa nr. 3 la O.M.E.C. nr. 5229/2020 pentru aprobarea rnetodologiilor 
referitoare la acordarea atestatului de abilitare, acordarea titlului de doctor, precurn ~i la 
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; 
sesizarea inregistrata la UEFISCDI cu nr. 229/25.01.2019, adrnisa ~i notificata Ministerului Educapei 
~i Cercetarii (MEC) ~i pre~edintelui Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplornelor ~i 
Certificatelor Universitare (CNATDCU) ~i inregistrata la MEN cu nr. 15135/29.01.2019; 

raportul cornisiei de lucru, validat de Consiliul general al CNATDCU in ~edinta de vot electronic 
din perioada 25.01.2021 - 27.01.2021; 

decizia CNATDCU nr. 104/27.01.2021; nr. MEC - 15135/27.01.2021 prin care Consiliul general al 
CNATDCU a validat prin vot rezolutia de retragere a titlului de doctor in dorneniul $tiinte rnilitare 
~i inforrnapi pentru dornnul Carnpanu G. Liviu; 

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

ministrul educafiei emite prezentul ordin: 

Art. 1. Se retrage titlul de doctor in dorneniul $tiinte militare ~i informatii, atribuit dornnului Campanu 
G. Liviu prin ordinul rninistrului educatiei nationale nr. 377/15.07.2014. 

Art. 2. Directia Generala fnvatarnant Universitar din cadrul Ministerului Educatiei ~i Cercetarii 
cornunica prezentul ordin Acaderniei Nationala de Inforrnapi "Mihai Viteazul" din Bucure~ti, 
care il va duce la indeplinire, ~i persoanei norninalizate la art. 1. 

Art. 3. Prezentul ordin se publica pe site-urile oficiale ale CNATDCU 9i Acaderniei Nationala de 
Inforrnatii "Mihai Viteazul" din Bucure9ti. 

Bucure~i, 

Nr. ~':>l~ data ~~.0~. 2021 

MINISTRU, 

Sorin Mihai 
fP 


