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HOTARAREA CONSILIULUI FACULTATII SIM 
Nr.9/14.02.2017 

 
1. Consiliul Facultății de Stiinta si Ingineria Materialelor a validat rezultatul 

concursului pentru posturile didactice pe perioada nedeterminata in semestrul I 
anul universitar 2016/2017, astfel la departamentul IMS pentru urmatoarelor 
posturi:  
Post 7  profesor: Dorin Ioan CĂTANĂ 
Post 13 conferențiar : Cătălin CROITARU 
Post 14 conferențiar : Alexandru PASCU 
si la departamentul SM 
Post 8 profesor  : Dana MOTOC 
 

2. CF a aprobat comisiile de finalizare a examenelor de diplomă si disertaţie in 
anul universitar 2016/2017 la propunerea departamentelor. 
 

3. CF a aprobat comisia de admitere 2017: 
 

1. Prof.dr. ing. Teodor MACHEDON-PISU - preşedinte 
2. Prof.dr. ing. Virgil GEAMĂN - vicepreşedinte 
3. Conf.dr. ing. Tibor BEDŐ - secretar 
4. Prof .dr. ing. Dorin Ioan CĂTANĂ - secretar adjunct
5. Şef lucr.dr. ing. Daniel CRISTEA - membru 
6. Conf.dr. ing. Liana Sanda BALTEŞ 
7. Conf. univ. dr. ing. Arthur OLÁH  

- membru 
- membru 

8. Şef lucr.dr. ing. Camelia GABOR - membru 
9. Şef lucr. dr. ing. Mihai Alexandru LUCA 
10. Cercet.dr.ing. Alin Mihai POP 

- membru 
- membru 

11. Secretar şef facultate ing. Enikő SZÁSZKA - membru 
- Comisia pentru prelucrarea informatizată a datelor:
1. Prof. univ. dr. ing. Dorin Ioan CĂTANĂ 
2. Conf. univ. dr. ing. Tibor BEDŐ 

- membru 
- membru 

- Comisia pentru testarea cunoştinţelor candidaţilor 
la master (interviu): 

1. La programul de studii Ingineria şi managementul 
materialelor avansate – metalice, ceramice şi compozite:
- Prof.dr. ing. Virgil GEAMĂN 

  
 

 
- preşedinte 
- membru 



 
                                                                                                                                                                

 
şi  
Conditiile de admitere la Licenţă: Concurs pe bază de dosar: 
100 % Media examenului de bacalaureat 
Conditiile de admitere la Masterat: Concurs de admitere pe bază de dosar + 
interviu: - 75% media examenului de diplomă/licenţă  - 25 % media obţinută la 
interviu . Data inteviu 17.07.2017    
 

4. CF a aprobat comisia pentru examenul de certificare a competenţelor de la 
programul postuniveristar: Evaluare nivel de risc si audit in domeniul 
securitatii si sanatatii in munca. 
 

5. CF a aprobat cererea de continuare a activitatii ca titular a Dlui Prof. dr. ing. 
CRIŞAN Aurel pana la 30.09.2017 
 

6. CF a aprobat la diverse: taxele de şcolarizare şi admitere in 2017, au fost 
validate acţiunile propuse de ziua Universităţii şi au fost analizate căteva 
probleme organizatorice la conferinţa BRAMAT 2017. 

 
 

Decan 
 Prof. Dr. ing. Machedon Pisu Teodor 

Braşov, 15.02.2017. 

- Prof.dr. ing. Béla VARGA 
- Conf.dr.ing. Dana MOTOC 
2. La programul de studii Ingineria securităţii şi 
sănătăţii în industrie: 
- Prof.dr. ing. Zoltán MÁRKOS 
- Conf.dr. ing. Dorin Ioan CĂTANĂ 
- Conf. univ. dr. ing. Arthur OLÁH  

- membru 
 
 
 

- preşedinte 
- membru 
- membru 


