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HOTĂRÂREA CONSILIULUI PENTRU STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT 

Nr. 5 din 25.06.2021 

 

Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat al Universității din Petroșani, 

În temeiul prevederilor Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare, ale H.G. 681/2011 - Codul studiilor universitare de doctorat, cu 

modificările și completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art. 1.  Membrii CSUD aprobă Rapoartele sintetice pe domenii, în conformitate cu 

Metodologia de evaluarea internă periodică a activității conducătorilor de doctorat. 

Art. 2. Membrii CSUD aprobă măsurile care se impun, conform Metodologiei de 

evaluare internă periodică a activității conducătorilor de doctorat, pe baza rapoartelor 

sintetice, conform tabelului de mai jos. Se transmite spre informare Senatului Universității din 

Petroșani. 

Conducători de doctorat Măsuri impuse: 

1.  Prof.univ.dr. ing. BĂDULESCU Dumitru 

Art. 4 alin. (1)  Conducătorii de doctorat care 
nu transmit documentele solicitate la Art.2 
alin (3), în termenul prevăzut de calendar, își 
pierd calitatea de membri ai Școlii doctorale. 

2.  Prof.univ.dr. ing. FODOR Dumitru 

3.  Prof.univ.dr. ing. KORONKA Ferenc 

4.  Prof.univ.dr. ing. KOVACS Iosif 

5.  Prof.univ.dr. ing. KRAUSZ Sanda 

6.  Prof.univ.dr. ing. ROTUNJANU Ilie 

7.  Prof.univ.dr. ing. FLOREA Carmen 

Art. 4 alin. (2) ”Conducătorii de doctorat care 
nu îndeplinesc standardele minimale 
prevăzute în Fișa de verificare privind 
îndeplinirea standardelor minimale pentru 
acordarea atestatului de abilitare şi nu au 
studenţi doctoranzi în stagiu îşi pierd 
calitatea de membri ai Şcolii doctorale”. 

Art. 3. Membrii CSUD propunerea CSD a listei de studenți doctoranzi propuși spre de 

exmatriculare, respectiv: drd. Bărăgan (Enache) Rodica, înmatriculată în anul 2019. Se 

transmite către Rectorat, pentru emitere Decizie.  

Art. 4. Membrii CSUD aprobă propunerea dlui prof.univ.dr. ing RADU Sorin Mihai de 

exmatriculare a 2 doctoranzi în stagiu, respectiv: drd. Roșca Lucian Ion și Bexa Adrian Florin, 

înmatriculați în anul 2018. Se transmite către Rectorat, pentru emitere Decizie.  

DIRECTOR CSUD, 

Prof.univ.dr.habil ing. Florin Dumitru POPESCU 


