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În conformitate cu prevederile Legii Învăţământul~995 - republicată, Art. 73 şi ale
H.G. 37/1999 privind organizarea şi desfăşurarea doctoratului, Ministerul Educaţiei şi Cercetării,
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. Comisiile au analizat majoritatea dosarelorl tezelor de doctorat primite şi au propus rezoluţii
pe care le-au înaintat C.N.A.T.D.C.U.
Din motive întemeiate: unele dosare 1 teze de doctorat nu au fost discutate de Comisii; unele
dosare 1 teze de doctorat, după o primă analiză, au fost transferate către alte Comisii (urmând
să fie analizate în sesiunea de lucru următoare),

2. C.N.A.T.D.C.U., în reuniunea de lucru din data de 20.05.2005, a analizat propunerile
Comisiilor- reprezentate în cadrul reuniunii şi a adoptat rezoluţii pe care le-a înaintat
Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

3. Pe baza propunerilor C.N.A.T.D.C.U., fonnulate în cadrul reuniunii din data de 20.05.2005,
prin Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 4199 1 30.05.2005, se acordă titlul
ştiinţific de DOCTOR, în domeniile de doctorat şi cu distincţiile specificate, persoanelor
nominalizate în Anexa 1 - alăturată.

4. Doctoranzii cărora, pe baza rezoluţiilor adoptate de C.N.A.T.D.C.U. în reuniunea de lucru din
20.05.2005, nu li s-a conferit titlul ştiinţific de doctor, precum şi rezoluţiile C.N.A.T.D.C.U.
în cauză, se prezintă, după caz, în Anexa 2 la Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării
nr. 4199/30.05.2005 - alăturată.

4. Doctoranzii cărora, pe baza rezoluţiilor adoptate de C.N.A.T.D.C.U. în reuniunea de lucru din
20.05.2005, li s-a amânat conferirea titlului ştiinţific de doctor, precum şi rezoluţiile
C.N.A.T.D.C.U. în cauză, se prezintă, după caz, în Anexa 3 la prezenta adresă.



ANEXA 1

la Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării

nr. ...0..fjj.... din 30 05.2005

UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918"
DIN ALBA IULIA

LISTA
doctoranzilor cărora, pe baza rezoluţiei C.N.A.T.D.C.U.

Întrunit În data de 20.05.2005, li s-a confirmat titlul ştiinţific de DOCTOR
În domeniul şi cu distincţia specificate

Nr. Numele şi prenumele Domeniul Distincţiacrt.

1. PALICIUC B. 1.CALINA Filologie - ~
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