
Directorul școlii doctorale 
______________________________(numele) 
fixează susținerea publică 
pentru data de 19.11.2021 la ora 10:00 
În conformitate cu reglementările în vigoare 
emise de autoritățile statului, cu aplicare în 
perioada stării de urgență/alertă, susținerea 
publică va putea fi urmărită public pe 
platforma digitală Zoom,  respectiv: https://
zoom.us/j/99164810001?
pwd=RWoxcVBQYitUOFNvY0lPd2gxenlRdz09 
(link) 
Meeting ID: 991 6481 0001 
Password: 840390 

Semnătură director : ___________________ 

Președintele comisiei de doctorat 
____________________________________ 

(numele) 

îmi exprim disponibilitatea de a participa 
la susținerea publică din data fixată alăturat. 
Semnătura : ________________________ 

Către Directorul Școlii doctorale _________________________________________ din 
Universitatea „Babeș - Bolyai” 

DOMNULE DIRECTOR 

 Subsemnat/ul/a DOBREAN DRAGOȘ-LAURENȚIU......................................................... , cu 
următorul domiciliu actual : Strada PRINCIPALĂ..................................... , Nr. 285 , Bloc - , Scara - , 
Apt. -  Localitatea SĂRMAȘ............................. , Cod poștal 537260........ ,  Județ (Țară) HARGHITA 
(ROMANIA) , Nr. de telefon, E-mail 0745155693 / dobreandl@gmail.com................ ,  înscris(ă) la 
doctorat la data de 01.10.2017.................., în domeniul INFORMATICĂ.….................., având drept 
conducător de doctorat pe doamna / domnul PROF. UNIV. DR DIOȘAN LAURA SILVIA , vă rog 
să-mi aprobați susținerea publică a tezei de doctorat cu titlul: INTELLIGENT METHODS FOR 
INFERRING SOFTWARE ARCHITECTURES FROM MOBILE APPLICATIONS 
CODEBASES......................................................................................................  
în conformitate cu cele propuse de conducătorul meu de doctorat. 
 Menționez că am parcurs programul de studii universitare de doctorat în conformitate cu prevederile 
legale aplicabile mie. Totodată am luat la cunoștință că organizarea susținerii publice a tezei mele de doctorat 
nu poate fi demarată decât după depunerea în totalitate la Institutul de Studii Doctorale al Universității 
„Babeș-Bolyai” a documentelor prevăzute în Ordinul MEC nr. 5229/2020  pentru aprobarea metodologiilor 
referitoare la acordarea atestatului de abilitare, acordarea titlului de doctor, precum şi la soluţionarea 
sesizărilor cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la 
existenţa plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat. 

      Data, semnătura studentului-doctorand : 
      ________________________________ 

Subsemnata, Dioșan Laura Silvia, în calitate de conducător de doctorat, propun ca susținerea 
publică a tezei de mai sus să aibă loc la data de 19 noiembrie 2021, la ora 10. În conformitate cu 
reglementările în vigoare emise de autoritățile statului, cu aplicare în perioada stării de urgență/alertă, 
susținerea publică va putea fi urmărită public pe platforma digitală Zoom, respectiv: https://zoom.us/j/
99164810001?pwd=RWoxcVBQYitUOFNvY0lPd2gxenlRdz09 (link), Meeting ID: 991 6481 0001, 
Password: 840390 
  
Semnătura conducătorului de doctorat:   Aprobarea susținerii publice, 
________________________________   Director CSUD 
        _____________________________
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