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HOTĂRÂREA NR.  20 

din data de 15.11.2022 
Având în vedere: 

Avizul favorabil al Consiliului Facultății de Inginerie întrunit în data de 15.11.2022 

Se aprobă componența COMISIEI DE ADMITERE 2023 la nivelul de studii 

universitare de licență, masterat și doctorat: 

 

MEMBRI 

COMISIEI DE ADMITERE 

 

Atribuţiile membrilor comisiei Calitatea 

Prof.univ.dr.ing. Gilbert-Rainer 

GILLICH 

coordonează comisia de admitere preşedinte 

Conf.univ.dr.ing. Cristian-Paul 

CHIONCEL 

responsabil corespondență studii licență și 

masterat; 

verifică conformitatea documentelor de 

înscriere şi corectitudinea datelor introduse 

în sistemul informatic de admitere.  

membru* 

Conf. dr.ing. abil. Zoltan KORKA responsabil corespondență în limba engleză 

studii masterat și școala doctorală; 

verifică conformitatea documentelor de 

înscriere şi corectitudinea datelor introduse 

în sistemul informatic de admitere.  

membru** 

Prof.univ.dr.ing. Codruța-Oana HAMAT verifică conformitatea documentelor de 

înscriere şi corectitudinea datelor introduse 

în sistemul informatic de admitere 

membru** 

Ș.l.dr.fiz. Cornel HAȚIEGAN membru** 

Ş.l.dr.ing. Lenuța CÎNDEA verifică conformitatea documentelor de 

înscriere şi corectitudinea datelor introduse 

în sistemul informatic de admitere, la 

programul de studii Product Design 

Engineering 

asigură suport candidaților, cu prezența 

fizică  

membru 

Ș.l.dr.ing. Olga AMARIEI verifică conformitatea documentelor de 

înscriere şi corectitudinea datelor introduse 

în sistemul informatic de admitere, la 

programul de studii Sisteme electromecanice 

avasate 

asigură suport candidaților, cu prezența 

fizică 

membru 

Ş.l. dr.ing. Relu CIUBOTARIU verifică conformitatea documentelor de 

înscriere şi corectitudinea datelor introduse 

în sistemul informatic de admitere, la 

programul de studii Concepția și testarea 

sistemelor mecanice 

asigură suport candidaților, cu prezența 

fizică 

membru 
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Ş.l. dr.ing. Cornelia-Victoria ANGHEL 

DRUGĂRIN 

verifică conformitatea documentelor de 

înscriere şi corectitudinea datelor introduse 

în sistemul informatic de admitere, la 

programul de studii Informatică industrial 

asigură suport candidaților, cu prezența 

fizică 

membru 

Ş.l. dr.ing. Cristian TUFIȘI verifică conformitatea documentelor de 

înscriere şi corectitudinea datelor introduse 

în sistemul informatic de admitere, la 

programul de studii Inginerie mecanică 

asigură suport candidaților, cu prezența 

fizică 

membru 

Ș.l.dr.ing. Elisabeta SPUNEI verifică conformitatea documentelor de 

înscriere şi corectitudinea datelor introduse 

în sistemul informatic de admitere, la 

programul de studii Electromecanică 

asigură suport candidaților, cu prezența 

fizică 

membru 

Lector univ.dr. Andrea Amalia  MINDA  verifică conformitatea documentelor de 

înscriere şi corectitudinea datelor introduse 

în sistemul informatic de admitere, la 

programul de studii Informatică aplicată în 

inginerie electrică 

asigură suport candidaților, cu prezența 

fizică 

membru 

Ș.l.dr.ing. Mihaela Dorica STROIA gestionează documentele de admitere şi 

asigură predarea acestora către 

secretariatul facultăţii. 

secretar* 

*Semnează fișa tip 

**Semnează scrisoarea de motivație 
 

Componența Comisiei de evaluare a probei I de concurs pentru admiterea în anul 

universitar 2023-2024, studii universitare de licență. 

 

Nr. 

crt. 

Nume şi prenume 

1. Prof.univ.dr.ing. Codruța-Oana HAMAT 

2. Conf. dr.ing. abil. Zoltan KORKA 

3. Ș.l.dr.fiz. Cornel HAȚIEGAN 

 

Componența Comisiei de contestații pentru admiterea în anul universitar 2023-2024, studii 

universitare de licență. 

 

Nr. 

crt. 

Nume şi prenume Calitatea 

1. Prof.univ.dr.ing. Codruța-Oana HAMAT președinte 

2. Prof.univ.dr.ing. Eugen RĂDUCA membru 

3. Ș.l.dr.fiz. Cornel HAȚIEGAN membru 
 

Notă: Comisia de admitere va elabora până la data de 29.11.2022 Regulamentul de 

admitere specific Facultății de Inginerie. 

                          DECAN,  

Prof. univ. dr. ing. Gilbert-Rainer GILLICH 


