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MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 
UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918”      
ALBA IULIA                                                       
Nr.  24/7582/13.06.2013 
 
 

H O T Ă R Â R I 
 

ale Senatului  Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, 
din data de: 12.06.2013 

 
1. S-a aprobat modificarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de 

finalizare a studiilor în anul 2013, prin introducerea capitolului referitor la Examenul de selecţie, 
organizat pentru absolvenţii care provin din instituţii de învăţământ superior şi/sau programe de studii 
care au intrat în lichidare şi care solicită susţinerea examenului de licenţă. Metodologia va fi 
republicată cu modificările aprobate. 

 
2. S-au aprobat Planurile de învăţământ pentru anul universitar 2013-2014 din cadrul: 

- Facultăţii de Istorie şi Filologie 
- Facultăţii de Ştiinţe 
- Facultăţii de Drept şi ştiinţe Sociale 
- Facultăţii de Teologie 
- Şcolii Doctorale de Istorie 
- Şcolii Doctorale de Filologie 
- Şcolii Doctorale de Contabilitate 
- Şcolii Doctorale de Teologie 

 
3. S-a aprobat modificarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea examenului de 

admitere la studii universitare de licenţă în anul universitar 2013-2014, prin includerea 
programului de studii universitare de licenţă Teologie ortodoxă asistenţă socială, respectiv realocarea 
locurilor propuse pentru domeniul de licenţă Teologie.  
Metodologia va fi publicată cu modificările aprobate. 
 

4. S-a aprobat referatul d-lui prof. univ. dr. Mihai Himcinschi privind modificarea Metodologiei de 
organizare şi desfăşurare a examenului de admitere la studii universitare de doctorat, în 
domeniul Teologie, conform documentaţiei anexate. Metodologia va fi republicată cu modificările 
aprobate. 

 
5. S-a aprobat demararea întocmirii documentaţiei pentru autorizarea programului de licenţă Muzică 

religioasă,  din domeniul de licenţă Muzică, începând cu anul universitar 2014-2015.  
Răspunde: Decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă. 
   

6. Nu s-a aprobat memoriul adresat de d-l dr. Traian Mârza cu privire la înfiinţarea programului de 
studii universitare de licenţă Pedagogia artei plastice şi decorative, domeniul de licenţă Arte plastice, 
decorative şi design.   

 
7. S-a aprobat numirea unor comisii pentru examenele de licenţă şi disertaţie, sesiunea 2013, astfel: 

- Comisia pentru examenul de licenţă, specializarea Administrarea afacerilor (zi/ID) - modificare 
Preşedinte: prof. univ. dr. Ing. Moise Ioan Achim 
Membri: lect. univ. dr. Larisa Dragolea 
  lect. univ. dr. Radu Todoran 
Secretar: lect. univ. dr. Mălina Cordoş 
Membru supleant: lect. univ. dr. Andreea Muntean 

- Comisia pentru examenul de disertaţie, program de masterat Administrarea dezvoltării 
regionale durabile - modificare 

Preşedinte: conf. univ. dr. Maria Popa 
Membri: lect. univ. dr. Ionela Paven Gavrilă 
  conf. univ. dr. Dan Dănuleţiu 
Secretar: lect. univ. dr. Larisa Dragolea 
Membru supleant: prof. univ. dr. ing. Moise Ioan Achim 
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- Comisia pentru examenul de disertaţie, program de masterat Limbă şi comunicare în 
administrarea afacerilor (în limba engleză) – promoţii anterioare 

Preşedinte: conf. univ. dr. Rodica Pioariu 
Membri: lect. univ. dr. Teodora Popescu 
  lect. univ. dr. Alexandra Jacobsen 
Secretar: asist. univ. drd. Natalia Muntean 
Membru supleant: conf. univ. dr. Marinela Lupşa 

- Comisia pentru examenul de disertaţie, program de masterat Teologie Sistematică şi Biblică 
Preşedinte: pr. prof. univ. dr. Emil Jurcan 
Membri: pr. prof. univ. dr. Gheorghe Remete 
  Pr. prof. univ. dr. Simion Todoran 
  Pr. conf. univ. dr. Remus Onişor 
  Pr. conf. univ. dr. Dumitrru Vanca 
  conf. univ. dr. Mariu Telea 
Secretar: pr. lect. univ. dr. Ovidiu Panaite 
Membru supleant: pr. conf. univ. dr. Cristian Tia 

- Comisia pentru examenul de licenţă specializarea Teologie ortodoxă – Limba şi literatura 
română (promoţii anterioare) 

Preşedinte: pr. prof. univ. dr. Emil Jurcan 
Examen scris – Teologie dogmatică:  pr. prof. univ. dr. Gheorghe Remete 
      pr. prof. univ. dr. Mihai Himcinschi 
Examen scris – Limba şi literatura română: conf. univ. dr. Diana Câmpan 
      lect. univ. dr. Georgeta Orian 

 Examen oral: pr. prof. univ. dr. Emil Jurcan 
   pr. conf. univ. dr. Remus Onişor 
   pr. prof. univ. dr. Mihai Himcinschi 
   pr. lect. univ. dr. Dan Ioan Mihai 
   conf. univ. dr. Diana Câmpan 
   lect. univ. dr. Georgeta Orian 
 Secretar: pr. lect. univ. dr. Ovidiu Panaite 
   

8. S-au aprobat procedurile:  
- PO 02.021 – Operaţiuni privind deplasările interne  
- PO 02.022 – Operaţiuni privind deplasările externe 
- PO 02023 – Operaţiuni de angajare, lichidare, ordonanţare şi plată a cheltuielilor 
- PO 02.024 – Decontarea şi evidenţa deplasărilor interne 
- PO 02.025 – Decontarea şi evidenţa deplasărilor externe 
- PO 02. 019 – Calculul taxelor de studii (revizuire) 
- PO 02.020 – Controlul financiar preventiv propriu (revizuire) 
- PO 13.008 – Întocmirea statelor de funcţii a personalului didactic al departamentului 

(revizuire) 
 

9. S-a aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare a Departamentului de analiză şi gestiune 
previzională a solicitărilor pieţei muncii (DAGPSPM) care va funcţiona în cadrul Centrului de 
informare, consiliere şi orientare în carieră şi va avea ca obiectiv facilitatea accesului pe piaţa muncii 
a absolvenţilor.  

 Răspunde: Director CICOC. 
 
10. S-a aprobat referatul d-nei prof. univ. dr. Ileana Ghemeş privind aprobarea desfăşurării activităţilor 

didactice în anul universitar 2013-2014, în regim plata cu ora, de către profesorii conducători de 
doctorat: prof. univ. dr. Mircea Braga, prof. univ. dr. Ion Buzaşi, prof. univ. dr. Constantin Cubleşan, 
prof. univ. dr. Mircea Popa, prof. univ. dr. Iacob Mârza, prof. univ. dr. Florin Stănescu, prof. univ. dr. 
Cornel Tatay Baltă, în cadrul Şcolilor Doctorale din domniile Istorie şi Filologie. 

 
11. S-a aprobat referatul d-lui prof. univ. dr. Mihai Himcinschi privind completarea Centralizatorului 

activităţilor care sunt salarizate în regim de plata cu ora şi care nu sunt cuprinse în posturile didactice 
din statele de funcţii, cu activităţile aferente cursurilor desfăşurate în cadrul taberelor de vară ale 
doctoranzilor.   
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12. S-a aprobat propunerea Consiliului ştiinţific al Senatului pentru acordarea bursei de performanţă 
ştiinţifică, în cuantum de 600 lei/lună, studentei Stanciu Florina Georgeta, din anul I – master, 
specializarea Auditul şi controlul agenţilor economici,  începând cu data de 01.07.2013. 

 
13. S-a aprobat referatul d-nei prof. univ. dr. Ileana Ghemeş privind continuare activităţii didactice şi de 

cercetare de către d-na prof. univ. dr. Eva Mârza, în anul universitar 2013-2014, în calitate de titular în 
cadrul Departamentului de Istorie, Arheologie şi Muzeologie. 

 
14. S-a aprobat acordarea titlului de Doctor Honoris Causa al Universităţii „1 Decembrie 1918” din 

Alba Iulia, următoarelor personalităţi:     
- Domnului Academician, prof. univ. dr. Gheorghe Zaman, Directorul Institutului de 

Economie Naţională din cadrul Academiei Române, la propunerea Facultăţii de Ştiinţe. 
- Domnului prof. univ. dr. Arnold Rainer, de la Facultatea de Drept a Universitatăţii din 

Regensburg, Germania, la propunerea Facultăţii de Drept şi ştiinţe Sociale. 
- Domnului ambasador Ion Brad, la propunerea Facultăţii de Istorie şi Filologie. 
 

15. S-a aprobat referatul d-nei ing. Cristina Hava privind majorarea de la 10% la 15 % a creşterii 
diferenţiate acordate din venituri proprii pentru d-na Filip Adriana, pe perioada 01.07 – 31.12.2013.   
Răspunde: Şef Birou Personal - Salarizare. 
 

16. S-au aprobat cererile d-lui asist. univ. dr. Lucian Bâgiu privind participarea la concursurile pentru 
ocuparea unui post de lector de limba română la Universitatea din Tampere - Finlanda, respectiv la 
Universitatea din Strasbourg – Franţa, cu rezervarea postului pe durata desfăşurării activităţii în 
străinătate. 

 
17.  S-a aprobat cererea d-lui Andrei Bălărie, doctorand în domeniul Istorie, pentru retragerea de la 

studiile universitare de doctorat.  
 

18. S-a aprobat cererea d-lui Praţa Ovidiu, angajat pe postul de paznic, pentru acordarea concediului fără 
plată de 20 de zile, începând cu 15.07.2013, în continuarea concediului aprobat de 30 de zile. 
Răspunde: Şef birou Personal - Salarizare. 
 

19. S-au aprobat cererile d-lui Marina Florin, pentru acordarea concediul fără plată în perioadele 01.08. 
– 31.12.2013 şi 01.01.2014 – 24.06.2014.  
Răspunde: Şef birou Personal - Salarizare. 
 

20. S-a aprobat cererea d-nei Cruciu Bianca, absolventă a Facultăţii de Teologie Ortodoxă, specializarea 
Teologie ortodoxă - Limba şi literatura română (4 ani) promoţia 2008, pentru a susţine examenul de 
licenţă în sesiunea iunie 2013. 

 
21. S-a aprobat cererea d-lui Avram Anghel Traian, absolvent al Facultăţii de Teologie Ortodoxă, 

specializarea Teologie ortodoxă didactică, promoţia 2011, pentru a susţine examenul de licenţă în 
sesiunea iunie 2013. 

 
22. S-au aprobat comisiile pentru desfăşurarea examenului de admitere la studiile universitare de 

licenţă, masterat şi doctorat în anul universitar 2013-2014, sesiunile iulie-august şi septembrie, cu 
următoarea componenţă: 
Comisia centrală de admitere 
Preşedinte: prof. univ. dr. Valer Daniel Breaz 
Membri: prof. univ. dr. Nicolae Todea 
  prof. univ. dr. Ing. Moise Ioan Achim 
  conf. univ. dr. Lucia Căbulea 
  prof. univ. dr. Emil Jurcan 
  prof. univ. dr. Ileana Ghemeş 
  conf. univ. dr. Maria Popa 
  conf. univ. dr. Ioan Gânfălean 
  conf. univ. dr. Diana Câmpan 
Comisia de informatică 
Preşedinte: inf. Otilia Despa 
Membri: inf. Cristian Matei 
  Inf. Cristian Despa 
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Comisia pentru studenţi străini 
Preşedinte: lect. univ. dr. Teodora Popescu 
Membri: Irena Vasiu 
  Adina Popescu 
 
FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE 
Preşedinte: prof. univ. dr. Ileana Ghemeş 
Membri: conf. univ. dr. Valeria Pioraş 
  asist. univ. dr. Cornelia Popa Gorjanu 
 
Comisiile de interviu pentru admiterea la masterat 
Literatură şi cultură românească în context european 
Preşedinte: prof. univ. dr. Ileana Ghemeş 
Membru: conf. univ. dr. Diana Câmpan 
  lect. univ. dr. Georgeta Orian 
Secretar: asist. univ. drd. Maria Mureşan 
Limbă. Literatură şi cultură franceză în spaţiul francofon 
Preşedinte: conf. univ. dr. Rodica Chira 
Membri: conf. univ. dr. Valeria Pioraş 
  lect. univ. dr. Adriana Curta 
Secretar: asist. univ. drd. Maria Mureşan 
Limbă. Literatură şi cultură engleză  în context european 
Preşedinte: conf. univ. dr. Marinela Lupşa 
Membri: lect. univ. dr. Teodora Popescu 
  lect. univ. dr. Gabriel Bărbuleţ 
Secretar: asist. univ. drd. Maria Mureşan 
Transilvania în istoria culturală a Europei Centrale 
Preşedinte: conf. univ. dr. Daniel Dumitran 
Membri: conf. univ. dr. Valer Moga 
  conf. univ. dr. Laura Stanciu 
Secretar: asist. univ. dr. Sorin Arhire 
Preistoria spaţiului carpato-dunărean ăn contextul arheologiei sistemice 
Preşedinte: prof. univ. dr. Eva Mârza 
Membri: lect. univ. dr. Ioan Cristian Popa 
  lect. univ. dr. Mihai Gligor 
Secretar: asist. univ. dr. Cornelia Popa Gorjanu 
Muzeologie. Cercetarea şi protejarea patrimoniului cultural 
Preşedinte: prof. univ. dr. Eva Mârza 
Membri: conf. univ. dr. Toma Goronea 
  lect. univ. dr. Mihai Gligor 
 Secretar: asist. univ. dr. Cornelia Popa Gorjanu  
 
Comisia de competenţă lingvistică pentru specializările cu predare în limba engleză 
Preşedinte: conf. univ. dr. Marinela Lupşa 
Membri: lect. univ. dr. Teodora Popescu 
  lect. univ. dr. Gabriel Bărbuleţ 
Secretar: asist. univ. drd. Maria Mureşan 
 
FACULTATEA DE ŞTIINŢE 
Preşedinte: conf. univ. dr. Maria Popa 
Membri: conf. univ. dr. Iuliana Cenar 
  lect. univ. dr. Mihaela Ciortea 
  lect. univ. dr. Mihai Corcheş 
  lect. univ. dr. Iulian Dobra 
  asist. univ. dr. Ioana Farkaş 
  asist. univ. dr. Ionela Cioca 
  asist. univ. drd. Loredana Boca 
  prep. univ. drd. Silvia Mihalache 
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Comisiile de interviu pentru admiterea la masterat 
Auditul şi controlul agenţilor economici 
Preşedinte: prof. univ. dr. Nicoale Todea 
Membri: prof. univ. dr. Vasile Burja 
  lect. univ. dr. Ciprian Teiuşan 
Secretar: lect. univ. dr. Raluca Ivan 
Membru supleant: lect. univ. dr. Attila Tamas 
Contabilitate şi audit în instituţii publice şi Sistemul informaţional contabil în asistarea deciziilor 
manageriale 
Preşedinte: conf. univ. dr. Iuliana Cenar 
Membri: conf. univ. dr. Camelia Burja 
  conf. univ. dr. Dan Dănuleţiu 
Secretar: lect. univ. dr. Iulian Dobra 
Membru supleant: lect. univ. dr. Ciprian Teiuşan 
Bănci, asigurări şi pieţe financiare  
Preşedinte: prof. univ. dr. Teodor Hada 
Membri: conf. univ. dr. Adela Socol 
  conf. univ. dr. Iulia Iuga 
Secretar: lect. univ. dr. Adina Dănuleţ 
Membru supleant: lect. univ. dr. Attila Tamaş 
Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii, Administrarea dezvoltării regionale durabile 
şi Marketing şi promovarea vânzărilor 
Preşedinte: prof. univ. dr. Filimon Stremţan 
Membri: lect. univ. dr. Ionela Paven Gavrilă 
  lect. univ. dr. Claudia Moisă 
Secretar: Carmen Paştiu 
Membru supleant: lect. univ. dr. Andreea Muntean 
Programare avansată şi baze de date 
Preşedinte: conf. univ. dr. Corina Rotar 
Membri: conf. univ. dr. Manuella Kadar 
  conf. univ. dr. Emilian Ceuca 
  conf. univ. dr. Mircea Rîşteiu 
Secretar: lect. univ. dr. Ovidiu Domşa 
Membru supleant: conf. univ. dr. Emil Olteanu 
Sisteme informatice cadastrale şi management imobiliar 
Preşedinte: prof. univ. dr. Maricel Palamariu 
Membri: conf. univ. dr. Ioan Ienciu 
  lect. univ. dr. Eva Koncsag 
Secretar: lect. univ. dr. Tudor Borşan 
Membru supleant: lect. univ. dr. Andreea Begov Ungur 
 
FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE 
Preşedinte: conf. univ. dr. Ioan Gânfălean 
Membri: conf. univ. dr. Costel Belizna 
  lect. univ. dr. Miruna Tudoraşcu 
  lect. univ. dr. Petronela Talpaş 
  lect. univ. dr. Rodica Stânea 
Secretar: lect. univ. dr. Victor Costea 
Comisia pentru probele de aptitudini, specializarea Educaţie fizică şi sportivă 
Preşedinte: conf. univ. dr. Costel Belizna 
Membri: lect. univ. dr. Victor Costea 
  asist. univ. drd. Sorin Şimon 
Secretar: asist. univ. dr. Vasile Ursu 
Membru supleant: asist. univ. Virgil Costea 
Comisia pentru probele de aptitudini, specializarea Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar 
Preşedinte: prof. univ. dr. Marioara Luduşan 
Membri: conf. univ. dr. Adam Domin 
  lect. univ. dr. Marcela Ciortea 
Secretar: lect. univ. dr. Dorin Opriş 
Membru supleant: conf. univ. dr. Costel Belizna 
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Comisiile de interviu pentru admiterea la masterat 
Instituţii de drept privat şi Asistenţă managerială în sectoarele public şi privat 
Preşedinte: conf. univ. dr. Ioan Gânfălean 
Membri: prof. univ. dr. Vasile Luha 
  lect. univ. dr. Miruna Tudoraşcu 
Secretar: asist. univ. dr. Mihaela Simion 
Membru supleant: lect. univ. dr. Maria Ureche 
Ştiinţe penale şi criminalistică 
Preşedinte: prof. univ. dr. Augustin Lazăr 
Membri: lect. univ. dr. Angela Tatu 
  lect. univ. dr. Dan Adrian Doţiu 
Secretar: asist. univ. drd. Adrian Constantin Tulbure 
Membru supleant: conf. univ. dr. Costin Călin 
Management educaţional 
Preşedinte: prof. univ. dr. Florea Voiculescu 
Membri: prof. univ. dr. Marioara Luduşan 
  lect. univ. dr. Ramona Petrovan 
Secretar: lect. univ. dr. Liana Tăuşan 
Membru supleant: lect. univ. dr. Dorin Opriş 
Pedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarizării mici 
Preşedinte: conf. univ. dr. Elisabeta Voiculescu 
Membri: lect. univ. dr. Letiţia Trif Muntean 
  lect. univ. dr. Ioana Todor 
Secretar: lect. univ. dr. Liana Tăuşan 
Membru supleant: lect. univ. dr. Ramona Petrovan 
Opera socială în instituţii ecleziale 
Preşedinte: prof. univ. dr. Emil Jurcan 
Membri: lect. univ. dr. Angela Bara 
  lect. univ. dr. Petronela Talpaş 
Secretar: asist. univ. dr. Claudiu Ştefani 
Membru supleant: lect. univ. dr. Călina Buţiu 
 
FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ 
Preşedinte: pr. prof. univ. dr. Emil Jurcan 
Membri: conf. univ. dr. Marius Telea 
  pr. lect. univ. dr. Ovidiu Panaite 
Comisia pentru probele eliminatorii 
Pr. prof. univ. dr. Emil Jurcan 
lect. univ. dr. Ioana Todor 
pr. conf. univ. dr. Adam Domin 
Comisia pentru examenul scris 
Pr. prof. univ. dr. Emil Jurcan 
Pr. prof. univ. dr. Gheorghe Remete 
Pr. prof. univ. dr. Mihai Himcinschi 
Comisia de interviu pentru admiterea la masterat 
Teologie comparată, Consiliere pastorală şi Mediere interculturală şi interreligioasă 
Preşedinte: pr. prof. univ. dr. Emil Jurcan 
Membri: conf. univ. dr. Marius Telea 
  pr. lect. univ. dr. Ovidiu Panaite 
Comisia de interviu: pr. prof. univ. dr. Gheorghe Remete 
   Pr. prof. univ. dr. Mihai Himcinschi 
   conf. univ. dr. Marius Telea 
   pr. conf. univ. dr. Dumitru Vanca 
   pr. lect. univ. dr. Dan Ioan Mihail 
 
Comisii pentru admiterea la studii universitare de doctorat 
Preşedinte: pr. prof. univ. dr. Mihai Himcinschi 
Membri: prof. univ. dr. Vasile Burja 
  prof. univ. dr. Eva Mârza 
Secretar: conf. univ. dr. Diana Câmpan 
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Comisia pentru examenul de competenţă lingvistică 
Preşedinte: lect. univ. dr. Gabrile Bărbuleţ 
Membri: lect. univ. dr. Coralia Telea 
  lect. univ. dr. Valentin Todescu 
  lect. univ. dr. Alexandra Jacobsen 
 
Comisii pentru examenul de admitere la doctorat în domeniul Contabilitate, din data de 21.09.2013 
1.  Preşedinte: prof. univ. dr. Vasile Burja 
 Membri: prof. univ. dr. Tatiana Dănescu 
   prof. univ. dr. Sorin Briciu 
 Secretar: lect. univ. dr. Raluca Ivan 
2. Preşedinte: prof. univ. dr. Tatiana Dănescu  
 Membri: prof. univ. dr. Vasile Burja 
   prof. univ. dr. Sorin Briciu 
 Secretar: lect. univ. dr. Raluca Ivan 
3. Preşedinte: prof. univ. dr. Sorin Briciu  
 Membri: prof. univ. dr. Tatiana Dănescu 
   prof. univ. dr. Vasile Burja 
 Secretar: lect. univ. dr. Raluca Ivan 
 
Comisii pentru examenul de admitere la doctorat în domeniul Filologie, din data de 20.09.2013 
1. Preşedinte: prof. univ. dr. Mircea Braga 
 Membri: prof. univ. dr. Ion Buzaşi 
   prof. univ. dr. Constantin Cubleşan 
   prof. univ. dr. Mircea Popa 
 Secretar: conf. univ. dr. Diana Câmpan 
2. Preşedinte: prof. univ. dr. Ion Buzaşi  
 Membri: prof. univ. dr. Mircea Braga 
   prof. univ. dr. Constantin Cubleşan 
   prof. univ. dr. Mircea Popa 
 Secretar: conf. univ. dr. Diana Câmpan 
3. Preşedinte: prof. univ. dr. Constantin Cubleşan  
 Membri: prof. univ. dr. Ion Buzaşi 
   prof. univ. dr. Mircea Braga 
   prof. univ. dr. Mircea Popa 
 Secretar: conf. univ. dr. Diana Câmpan 
4. Preşedinte: prof. univ. dr. Mircea Popa  
 Membri: prof. univ. dr. Ion Buzaşi 
   prof. univ. dr. Constantin Cubleşan 
   prof. univ. dr. Mircea Braga 
 Secretar: conf. univ. dr. Diana Câmpan 
 
Comisii pentru examenul de admitere la doctorat în domeniul Istorie, din data de 19.09.2013 
1.  Preşedinte: prof. univ. dr. Eva Mârza 
 Membri: prof. univ. dr. Florin Stănescu 
   prof. univ. dr. Cornel Tatay Baltă 
 Secretar: conf. univ. dr. Valer Moga 
2. Preşedinte: prof. univ. dr. Iacob Mârza 
 Membri: prof. univ. dr. Florin Stănescu 
   prof. univ. dr. Cornel Tatay Baltă 
 Secretar: conf. univ. dr. Valer Moga 
3. Preşedinte: prof. univ. dr. Cornel Tatay Baltă  
 Membri: prof. univ. dr. Florin Stănescu 
   prof. univ. dr. Iacob Mârza 
 Secretar: conf. univ. dr. Valer Moga 
4. Preşedinte: prof. univ. dr. Florin Stănescu  
 Membri: prof. univ. dr. Eva Mârza 
   prof. univ. dr. Cornel Tatay Baltă 
 Secretar: conf. univ. dr. Valer Moga 
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Comisii pentru examenul de admitere la doctorat în domeniul Teologie, din data de 24.09.2013 
1. Preşedinte: pr. prof. univ. dr. Emil Jurcan 
 Membri: pr. prof. univ. dr. Mihai Himcinschi 
   p. prof. univ. dr. Gheorghe Remete 
 Secretar: pr. lect. univ. dr. Ovidiu Panaite 
2. Preşedinte: pr. prof. univ. dr. Mihai Himcinschi  
 Membri: pr. prof. univ. dr. Emil Jurcan 
   pr. prof. univ. dr. Gheorghe Remete 
 Secretar: pr. lect. univ. dr. Ovidiu Panaite 
3. Preşedinte: pr. prof. univ. dr. Gheorghe Remete  
 Membri: Pr. prof. univ. dr. Mihai Himcinschi 
   Pr. prof. univ. dr. Emil Jurcan 
 Secretar: pr. lect. univ. dr. Ovidiu Panaite 
 
 
 

PREŞEDINTE SENAT  
prof. univ. dr. Nicolae Todea 

 
        Secretar şef 

        ing. Cristina Hava  
 

 
 
 
 
 
 
    
 

 


