
CONSILIUL NATIONAL DE ATESTARE A TITLURILOR,
DIPLOMELOR $I CERTIFICATELOR UNIVERSITARE

(cNATDCU)

RAPORTUL
din data de

COMISIEI DE ABILITARE
....27.06.2019

NUMELE gi Prenumele candidatului: ... BUDEANCA Florin Cosmin.......

Titlu tezei de abilitare / direcfiile principale de cercetare:
CoMUNISMUL $r POST-COMUNTSMUL RoMANESC tNrnE ISTORTE SI MEMORTE

Domeniul de studii universitare de doctorat............Istorie................
(in care :urmeazd, sd se confere calitatea de conducitor de doctorat)

Denumirea Institufiei Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD) / Institufiei
Organizatoare de Doctorat (IOD) unde are loc susfinerea publicd atezei de abilitare

Universitatea din Bucuresti

Punctele tari ale tezei de abilitare:
l. Teza integreazd contribulii recente referitoare la studiul comunismului gi post-comunismului,
reugind si evidenlieze potenlialul pe care noile aborddri il au pentru o in{elegere complexd ;i
echilibratd a istoriei contemporane a Romdniei.
2. Studiile domnului Florin Cosmin Budeancd, reflectate in aceastd tezd, de doctorat, sunt temeinic
fundamentate pe o documentare ampld, care imbini cercetarea in arhive cu interviurile de istorie oral6
qi valorificarea literaturii de specialitate din RomAnia gi din alte ![ri.
3. Rezultatele cercet6rilor domnului Florin Cosmin Budeancd au fost publicate in reviste gi volume de

specialitate la edituri de prestigiu din larI qi din striindtate.

Punctele slabe ale tezei de abilitare:
l. Teza ar fi putut aprofunda raportarea cercet6rilor proprii la paradigmele principale existente la
nivel mondial in ceea ce priveqte studiul comunismului.
2.
3.

Rezultatul votului / observafii / concluziile comisiei de abilitare se motiveazd in continuare:

Comisia constati calitatea ridicatd a lezei de abilitare qi a intregii activitdli Etiinlifice a domnului
Florin Cosmin Budeanci, precum qi recunoaqterea de care domnul Budeanci se bucuri in r6ndurile
specialigtilor din lard gi din str[initate, gi voteazd in unanimitate acceptarea lezei de abilitare qi

propunerea de acordare a abilitdrii in domeniul Istorie pentru domnul Florin Cosmin Budeancd.

(a se continLta pe r)erso - clacci este necesqr)

COMISIA
NUMELE gi Prenumele
1. MURGESCIJ Bogdan

2. RADU Sorin

3. STAN Lavinia

DE ABILITARE
Semnitura/fi


