HOTĂRÂREA NR. 7
din 07 martie 2014
În baza: - prevederilor din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011;
- Cartei Universităţii din Petroşani;
- Regulamentului de organizare şi funcţionare a Senatului.
- Metodologiei pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din
Universitatea din Petroşani

SENATUL UNIVERSITĂŢII DIN PETROŞANI
HOTĂRĂŞTE:
Articol unic. Aprobarea Rezultatelor concursurilor de ocupare a posturilor didactice
vacante, conform votului dat în unanimitate de către membrii Senatului pentru următoarele
poziţii din Statul de funcţii al departamentelor:
1. FACULTATEA DE MINE
- Departamentul de Management, Ingineria Mediului şi Geologie:
- poziţia 20, conferenţiar la disciplinele: Pedologie şi tehnici de ameliorare a
solului; Ecologie şi protecţia mediului; Economia şi politica mediului. – şef
lucrări.dr.ing. DUNCA EMILIA-CORNELIA
- poziţia 34, şef lucrări la disciplinele: Fenomene de transfer şi operaţii unitare la
epurarea apelor reziduale, industriale şi menajere; Dezvoltare durabilă;
Biotehnologii în protecţia mediului; Tratarea şi epurarea apelor. – dr.ing. MARCHIŞ
DIANA-MIHAELA
- poziţia 35, şef lucrări la disciplinele: Geologie; Geochimie; Ştiinţa probării şi
prelucrarea statistică a datelor; Analiza şi sinteza proceselor tehnologice. –
asist.dr.ing. POSTOLACHE MIHAELA
- poziţia 51, asistent la disciplinele: Ecologie; Ecologie şi protecţia mediului;
Geografie economică; Economia şi politica mediului;; Depozitarea, tratarea şi
reciclarea deşeurilor; Depozitarea deşeurilor. – dr. NIMARĂ CIPRIAN
2. FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ ŞI ELECTRICĂ
- Departamentul de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Energetică:
- poziţia 4, profesor universitar la disciplinele: Electrotehnologii; Surse
regenerabile; Electrotehnica şi maşini electrice – conf.dr.ing. ARAD LETIŢIA SUSANA
- poziţia 58, şef lucrări la disciplinele: Tehnologii Web; Balanţe energetice;
Convertoare statice – asist.dr.ing. POPESCU FLORIN GABRIEL
3. FACULTATEA DE ŞTIINŢE
- Departamentul de Ştiinţe Socio-Umane:
- poziţia 5, conferenţiar la disciplinele: Epistemologie docială; Etica şi deontologia
profesiei de sociolog; Antropologie politică. – lector univ.dr. HIRGHIDUŞI ION
- Departamentul de Ştiinţe Economice:
- poziţia 11, conferenţiar universitar la disciplinele: Economie II; Economia
afacerilor. – lector univ.dr. NIŢESCU ALINA
- poziţia 12, conferenţiar universitar la disciplinele: Ocuparea forţei de muncă;
Economie I. – lector univ.dr. NIŢĂ DORINA-VERONICA

PREŞEDINTE SENAT,
Conf.univ.dr.ec. RĂSCOLEAN ILIE
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