
ORDIN  Nr. 3100/2019 din 28 ianuarie 2019 

privind înfiinţarea domeniilor de doctorat în cadrul instituţiilor organizatoare de 

studii universitare de doctorat 

EMITENT:     MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 118 din 14 februarie 2019 

 

    În temeiul art. 138 alin. (1) şi (2), art. 158 alin. (1) - (4) şi art. 192 alin. (1) din 

Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 

    în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea 

Codului studiilor universitare de doctorat, cu modificările şi completările ulterioare, 

    în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 

3.353/2018 privind aprobarea de noi domenii în cadrul şcolilor doctorale organizate 

în instituţiile organizatoare de studii universitare de doctorat acreditate, 

    ca urmare a validării domeniilor de doctorat de către Consiliul General al 

Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor 

Universitare (CNATDCU) în reuniunea din data de 14.12.2018, precum şi a 

propunerilor Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior 

(ARACIS), 

    în temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind 

organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin. 

 

    ART. 1 

    Se aprobă înfiinţarea domeniului de doctorat "Management" în cadrul Şcolii 

Doctorale Multidisciplinare organizată în Şcoala Naţională de Studii Politice şi 

Administrative din Bucureşti. 

    ART. 2 

    Se aprobă înfiinţarea domeniului de doctorat "Finanţe" în cadrul Şcolii Doctorale 

Interdisciplinare organizată în Universitatea "Transilvania" din Braşov. 

    ART. 3 

    Se aprobă înfiinţarea domeniului de doctorat "Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice" 

în cadrul Şcolii Doctorale de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei organizată în 

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi. 

    ART. 4 

    Se aprobă înfiinţarea domeniului de doctorat "Matematică" în cadrul Şcolii 

Doctorale de Ştiinţe Inginereşti organizată în Universitatea din Oradea. 

 

 



    ART. 5 

    Se aprobă înfiinţarea domeniului de doctorat "Administrarea afacerilor" în cadrul 

Şcolii Doctorale de Ştiinţe Economice organizată în Universitatea din Oradea. 

    ART. 6 

    Se aprobă înfiinţarea domeniului de doctorat "Finanţe" în cadrul Şcolii Doctorale 

de Ştiinţe Economice organizată în Universitatea din Oradea. 

    ART. 7 

    Se aprobă înfiinţarea domeniului de doctorat "Matematică" în cadrul Şcolii 

Doctorale Interdisciplinare organizată în Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu. 

    ART. 8 

    Direcţia generală învăţământ universitar din cadrul Ministerului Educaţiei 

Naţionale şi instituţiile organizatoare de studii universitare de doctorat vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

    ART. 9 

    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

Ministrul educaţiei naţionale, 

Ecaterina Andronescu 
 

    Bucureşti, 28 ianuarie 2019. 

    Nr. 3.100. 

 
 


