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Direcția Generală Învățământ Universitar
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Universitare(CNATDCU)

Nr. CNATDCU 115; Nr. MEC 16424/DRA/8231/24873/23.02.2021

DECIZIE
din data de 23.02.2021
În temeiul prevederilor art. 170 din Legea educației naționale nr. 1/20111, cu modificările și
completările ulterioare,
Având în vedere prevederile art. 69 alin. 5 litera b) din H.G. nr. 681/2011 privind aprobarea
Codul studiilor universitare de doctorat, cu modificările și completările ulterioare,
În conformitate cu prevederile art. 29 din Anexa nr. 3 la OMEC nr. 5229/2020 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 existența plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat,
Având în vedere contestația depusă de domnul Achim Constantin Cosmin și înregistrată la
Administrația Prezidențială cu nr. DRA/24873/31.12.2019 și la MEC cu nr. 8231/28.01.2020,
împotriva deciziei Consiliului General al CNATDCU nr. 16424 din data de 17.12.2019,
În conformitate cu prevederile art. 29 din Anexa nr. 3 la OMEC nr. 5229/2020, Consiliul
General al CNATDCU validează referatele întocmite de către comisia de analiză a contestației, cu 18
voturi “pentru” din totalul de 21 membri, în ședința on-line a CG al CNATDCU din data de 18.02.2021,
votul exprimat fiind consemnat în procesul verbal al ședinței nr. 5/22.02.2021.
În temeiul concluziilor referatelor întocmite de către comisia de analiză a contestației, CG al
CNATDCU respinge contestația depusă la Administrația Prezidențială. cu nr. DRA/24873/31.12.2019
și la MEC cu nr. 8231/28.01.2020 și menține decizia Consiliului General al CNATDCU nr. 16424 din
data de 17.12.2019, prin care se propune retragerea titlului de doctor în domeniul Teologie, atribuit
domnului Achim Constantin Cosmin prin Ordinul Ministrului nr. 4193/27.07.2018 pentru teza de
doctorat cu titlul ”Valențe universale în opera Sfântului Dionisie Exinguul în lumina noilor cercetări”.

PREȘEDINTE al Consiliului General al CNATDCU,
Acad. Prof. univ. dr. Ioan-Aurel POP

Aviz de legalitate,
..............................................

