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CĂTRE  
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Ref.                Contestaţiile la OMECTS nr. 5695/17.10.2011Ş nr. 8811, nr. 16240 şi  

adresa nr.563F/G.P./2012 

 

 

ONORATĂ CONDUCERE A MINISTERULUI EDUCAŢIEI NAŢIONALE, 

 
 Subsemnatul DZIŢAC IOAN, profesor universitar la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, 

în prezent şi rector al Universităţii Agora din Oradea, vă rog să-mi acordaţi titlul de conducător 

de doctorat în domeniul informatică, ca urmare nesoluţionării în termen de aproximativ doi ani a 

contestaţiei mele la Ordinul MECTS nr.5695/17.10.2011, prin care nu mi se acorda calitatea de 

conducător de doctorat în informatică, solicitată prin dosarul depus la Universitatea din Piteşti în 

2010. 

 Menţionez că prima contestaţie am depus-o în 13.02.2012, revenind cu adrese ulterioare, la 

care mi s-a răspuns că organismul consultativ C.N.A.T.D.C.U. nu a reuşit constituirea/generarea 

unei comisii/soluţii valide din cauza unor incompatibilităţi sau/şi din cauza lipsei de cvorum. 

 Consider că Ministerul Educaţiei Naţionale poate soluţiona favorabil contestaţia mea şi fără 

o decizie C.N.A.T.D.C.U, pe baza următoarelor argumente: 

1) Motivul neacordării titlului de conducător de doctorat, exprimat printr-o propoziţie lacunară 

în anexa la Ordinul MECTS nr.5695/17.10.201 1(Anexa 1), este fals şi vădit de rea 

credinţă, dat fiind faptul că premierea articolelor ISI din acea perioadă făcea parte din 

proiectele de tip PN II, iar subsemnatul aveam toate cerinţele îndeplinite, dovadă fiind şi 

faptul că am obţinut titlul de profesor universitar prin Ordinul MECTI nr.3610/03.04.2009 

(Anexa 2), criteriul de cercetare ştiinţifică fiind acelaşi pentru obţinerea titlului de profesor 

universitar ca şi pentru obţinerea titlului de conducător de doctorat în perioada respectivă 

(înainte de apariţia Legii 1/2011); 

2) C.N.A.T.D.C.U., fiind doar un organism consultativ al MEN şi nereuşind să soluţioneze în 

termen de aproape doi ani contestaţia mea, datorită confuziei legislative şi din motivele 

menţionate mai sus, MEN se poate baza pe clauza soluţiei favorabile tacite. 

 

Vă mulţumesc! 

 
Data: 10.09.2013 

Cu stimă, 

Prof.univ.dr. Ioan Dziţac 
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