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'l&ja de doctotat intitulată fiioiect de inaUtetie tetwotoaică penUu
infinitatea ii otaanif&ua unei jetme de 10.000 ponei in Conta a jpd
întocmită atât pe Itaja cetcetătilot, efectuate în Ihmonio ţi în Gonao, cât ţipe
kijă dotetot- cutate din documentele de ipeciatitate.
Gn ocajla iuiţinetii tejei de doctotat ad/ieiey Mieduluifomâncete mai
calde mullumi/ii penhu condiţiile optime cteate in vedeteo p/ieoăti/iii mele
ţtUnţipce, p/iecum ţi ambiantei de luc/uifiwotahitâdatonată în Special luluwi
cadielo-i didactice cu cate am cotahe-xot.
Mulfumhite mele ie înd/teaptă căt/te Gmâucătotul Ştiinţific al tejei de
doctotat, jb-l p^edot univeuiton, <fo. ina. Don jbinu, cate mi-a ¡^¿1 ca un lată
pe pa/tcu^Â^celo^ 3 ani ţi jumătate <k
toată inima o viată lutuţâ ţi multă j^eniciăe.
Zwpnim deaAemema, tecmoţtinta mea %-lot d%. ina.

jb. Simionedcu ţi

M. £unau, pnecum ţi înfoeaului colecţia al Gatednei de 7elutoloaia Gneitetii ţi .
Cxploatâtii Potciftetot,, jb-lui pAoţ. nuia. V. ^Jafta, jb-lui pAoţ. unui..
Qeohaeicu ţi jb-nei psioţ. univ. stoica pentm ip/ujinul moţat ţi ioikitudiwa
mani^itaiă, petmauentpepatcM/idulcoJalwă/ui
închei aducând, un omoejiu atolului Gonaolej ţi celot cate mi-au dat
viata, iututilot mei păninţi, cate ptin atija ţi exodurile lot- m-au ipnijinit jp/tă
echivoc iă devin ceea ce iunt.
n

jbedic aceoită diplomă de "jboctot în Aatouomie familiei mele ţi cetot,
mai apAopiati ptieteni din toate otifmtutile Urnii.
Va mut^umeic lutuwi,
Auto/ud
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