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HOTĂRÂREA CONSILIULUI PENTRU STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT 

Nr. 2 din 11.07.2022 

 

Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat al Universității din Petroșani, 
În temeiul prevederilor  

- Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,  
- H.G. 681/2011 - Codul studiilor universitare de doctorat, cu modificările și completările 

ulterioare,  
- Ordin Nr. 5229/2020 din 17 august 2020 pentru aprobarea metodologiilor referitoare la 

acordarea atestatului de abilitare, acordarea titlului de doctor, precum și la soluționarea 
sesizărilor cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, 
inclusiv cu privire la existenta plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat, 

- Regulamentul privind organizarea și desfășurarea procesului de obținere a atestatului de 
abilitare, aprobat prin Hotărârea Senatului UP nr. 103 din 14.07.2021, 

 
HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Membrii CSUD validează avizul de îndeplinire a standardelor minimale pentru 

dosarului de abilitare al domnului conf.univ.dr.ing. LORINȚ Csaba, conform Ordinului nr. 

6129 din 20 decembrie 2016 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii 

pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de 

cercetare-dezvoltare, a calității de conducător de doctorat şi a atestatului de abilitare, în 

vederea susținerii tezei de abilitare. 

 

Art. 2 Membrii CSUD validează avizul de îndeplinire a standardelor minimale pentru 

dosarului de abilitare al domnului conf.univ.dr.ing. HERBEI Mihai Valentin, conform 

Ordinului nr. 6129 din 20 decembrie 2016 privind aprobarea standardelor minimale necesare 

şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor 

profesionale de cercetare-dezvoltare, a calității de conducător de doctorat şi a atestatului de 

abilitare, în vederea susținerii tezei de abilitare. 

 

Art. 3 Membrii CSUD validează avizul de îndeplinire a standardelor minimale pentru 

dosarului de abilitare al doamnei conf.univ.dr.ing. FILIP Larisa Ofelia, conform Ordinului nr. 

6129 din 20 decembrie 2016 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii 

pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de 

cercetare-dezvoltare, a calității de conducător de doctorat şi a atestatului de abilitare, în 

vederea susținerii tezei de abilitare. 
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Art. 4 Membrii CSUD validează avizul de îndeplinire a standardelor minimale pentru 

dosarului de abilitare al domnului conf.univ.dr.ing. MARIAN Dacian-Paul, conform Ordinului 

nr. 6129 din 20 decembrie 2016 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi 

obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor 

profesionale de cercetare-dezvoltare, a calității de conducător de doctorat şi a atestatului de 

abilitare, în vederea susținerii tezei de abilitare. 

 

 

DIRECTOR CSUD, 

Prof.univ.dr.habil ing. Florin Dumitru POPESCU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


