
ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

Stimată Doamnă / Stimate Domnule RECTOR,

În conformitate cu prevederile Legii Învăţământului nr. 84/1995 - republicată, cu completările şi
modificările ulterioare, Art. 73 şi ale Hotărârilor Guvernului privind organizarea şi desfăşurarea
doctoratului, în vigoare la data înmatriculării doctoranzi lor ale căror dosare şi teze au fost inaintate
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului (M.E.C.T.), Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor,
Diplomelor şi Certificatelor Universitare (C.N.A.T.D.C.U) şi Comisiile de specialitate ale
C.N.A.T.D.C.U. (Comisii) au efectuat activităţile specifice care le revin privind conferirea titlurilor
ştiinţifice de DOCTOR.

În legătură cu acestea, vă comunicăm cele ce urmează.

1. C.N.A.T.D.C.U., în reuniunea de lucru din data de 28.09.2007, a analizat propunerile
Comisiilor cu privire la confirmarea titlurilor ştiinţifice de doctor şi a adoptat rezoluţii pe care
le-a Înaintat Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.

2. Pe baza rezoluţiilor de confirmare a titlurilor ştiinţifice de DOCTOR de către CN.A.TD.C U:
formulate în cadrul reuniunii din data de 28.09.2007, prin Ordinul Ministrului Educaţiei,
Cercetării şi Tineretului (O.M.E.C.T.) nr. 2398 din 15.10.2007, se acordă titlul stiintific de
DOCTOR, în domeniul de doctorat specificat şi cu distincţia menţionată, persoanelor
nominalizate în Anexa la ordin.

~ 3. Lista persoanelor ale căror dosare/ teze de doctorat nu au fost discutate sau pentru care s-au solicitat
completări ale documentaţiei înaintate, precum şi lista persoanelor ale căror dosare nu au primit
aviz juridic din partea compartimentului de specialitate al M.E.C.T., se prezintă, după caz, în anexă
la prezenta adresă.

Eventualele contestaţii cu privire la deciziile C.N.A.T.D.C.U. se vor depune la registratura M.E.C.r.
Î!' perioada 22.10.2007 - 02.11.2007. Prin urmare, compartimentele de resort ale Instituţiilor de
Invăţământ Superior vor aduce la cunoştinţă, în timp util, rezoluţiile CN.A. TD.C U formulate în data
de 28.09.2007, persoanelor nominalizate în Anexa la OME.CT nr. 2398 din 15.10.2007 şi în Anexa
la prezenta adresă.
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ANExA la Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Nr•••••••J..~.;1.~din ••••••(~.10.2007

LI STA
persoanelor cărora, pe baza rezoluţiilor de confirmare,

formulate de către Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor
şi Certificatelor Universitare (C.N.A.T.D.C.U.), Întrunit În data de 28.09.2007,

li se acordă titlul ştiinţific de DOCTOR În domeniul specificat şi cu distincţia menţionată

Instituţia Organizatoare de Doctorat Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia


