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. . În conformitate cu prevederile art. 73 din Legea înv~ui;". 84/19~Ublica~, .
cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărâri lor Guvernului privind organizarea ..,
şi desfăşurarea doctoratului, în vigoare la data înmatriculării doctoranzilor, ale căror dosare dt,il!p
şi teze au fost înaintate Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportul,;!, /-o /J
(MECTS), Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatel~_
Universitare (CNATDCU) şi Comisiile de specialitate ale CNA TDCU au efectuat
activităţile specifice care le revin privind confirmarea titlurilor ştiinţifice de DOCTOR.

CNATDCU, în reuninea de lucru din data de 28.10.2010, a analizat propunerile Comsiilor
de specialitate privind confirmarea titlurilor ştiinţifice de DOCTOR şi a adoptat rezoluţii
pe care le-a înaintat MECTS.

Pe baza rezoluţiilor de confirmare a tilurilor ştiinţifice de DOCTOR de către CNATDCU,
formulate în cadrul reuniunii din data de 28.10.2010, prin Ordinul Ministrului Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5729/24.11.2010, se conferă titlul ştiinţific de
DOCTOR în domeniul de doctorat specificat şi cu distincţia menţionată, persoanelor
nominalizate în Anexele 1- 50 la ordin, care se prezintă alăturat.
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ANEXA Nr. 13 la Ordinul Ministrului Educatiei, Cercetării, Tineretului şi
Nr. 5-+25 din .c2., j I LQ ( (>

LISTA
persoanelor cărora, pe baza rezcluţluor de confirmare

formulate de către Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor
şi Certificatelor Universitare (C.N.A.T.D.C.U.),Întrunit În data de 28.10.2010,

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

Universitatea ,,1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Istorie

MAGNA CUM LAUDE'IL. Filologie


