
Univcrsitatca Transilvania din Brasov 

Nr. NUMELE Institutia Componenta 
crt. ~i unde candidatul comisiei de abilitare 

Prenumele este titular 
candidatului 

Filologte 
l.	 BUlA Elena Universitatea CNAIDCU a numit 0 noua eomisie de speeialitate 

Transilvania din pentru evaluarea tezei de abilitare, ell urmatoarea 
Brasov componenta: 

1 AVRAM Larisa -Universitatea din Bucuresti 
2 OLTEAN Stefan -Universitatea "Babes - Bolyai" din 
Cluj - Napoca 
3 GHEORGHE Mihaela - Univers itatea "Transilvania" 
din Brasov 
4. FLOREA Silvia, membru supleant - Universitatea 
"Lucian Blaga" din Sibiu 
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Nr. 39728/30.1 0.20 19 ~A~
Catre I¥ lnstitutiile de invatamant Superior

't' in a/entia Doamnei Rector / Domnului Rector 
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Academia Rornana� 
in atentia Domnului Presedinte al Academiei� 

Ref fa: abilitare� 

Stirnata Doamna Rector / Stimate Domnule Rector 
Stimate Domnule Presedinte al Academiei Romane 

In conformitate cu reglementarile legale in vigoare, Ministerul Educatiei Nationale (M EN) si Consiliul National 
de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU) au desfasurat activitatile 
specifice care Ie revin privind acordarea atestatului de abilitare. 

In baza prevederilor art. 300 din Legea educatiei nationale nr. 1/20I I, cu rnodificarile si cornpletarile ulterioare, 
si ale OMECS nr. 312//2015 privind organizarea si desfasurarea procesului de obtinere a atestatului de 
abilitare, comisiile de specialitate ale CNATDCU au numit comisiile de specialitate pentru evaluarea tezelor 
de abilitare pentru candidatil mentionati in Anexele nr. 1 - 34, alaturat prezentate. Acestc propuneri au fost 
validate de catre Consiliul General al CNATDCU in reuniunca din data de 25.10.2019. 

Conform art. 12 alin. (2) din OMECS nr. 3121/2015 "cornisia de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare 
intocrneste un raport de evaluare, care cuprinde propunerea de acceptare sau respingere a tezei de abilitare, 
precum si rnotivatia deciziei luate". 

in consecinta, va rugarn sa asiguratl rtoate condltlile privind convocarea candidatilor si membrilor 
comisiilor de specialitate pentru evaluarea tezelor de abilitare, respectiv sa afisati pe site-ul oficial al 
instltutiei toate informatiile in vederea sustinerii publicc a tezelor de abilitare. Dupa sustinerea publica a 
tezelor de abilitare sa transmiteti oficial la MEN dosarul candidatilor impreuna cu rapoartele comisiilor 
de specialitate pentru evaluarea tezelor de abilitare . 

Pentru a cvita aparitia unor eventuale erori, va rugam sa verificati ~i sa certiflcati inscrisurile din 
Anexele nr. 1 - 34. 

De asernenea, va rugarn sa cornunicati Anexele nr. I - 4, alaturat prezentate, pentru persoanele care au fost 
amanate, Anexa nr. 1, prezentata alaturat, pentru persoana careia nu i s-a numit comisia de specialitate 
pentru evaluarea tezei de abilitare, precum si Anexa nr. 1, prezentata alaturat, pentru persoana careia 
nu i s-a acordat atestatul de abilitare. Rezolutiile inscrise in aceaste anexe au fost validate de catre Consiliul 
General al CNATDCU in reuniunea din data de 25.10.2019. 
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