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Modul de organizare și comisiile pentru susținerea examenelor de 
finalizare a studiilor universitare de licență și master, 

în sesiunile iulie 2018, septembrie 2018 și februarie 2019 
 
 
 
 
I. Examen de finalizare a studiilor universiare de licenţă 
 
 
 
A. Programe de studii universitare de licență: 
 

 Finanţe și bănci - IF, ID; 
 Contabilitate și informatică de gestiune - IF, ID; 
 Management - IF, ID; 
 Economia comerţului, turismului și serviciilor - IF; 
 Administraţie publică - IF; 
 Sociologie - IF; 
 Asistenţă socială - IF; 
 Matematică - IF; 
 Matematică informatică* - IF. 

 
 
B. Organizarea examenului de finalizare a studiilor universiare de licenţă: 
 

Sesiunea Iulie 2018 
 05 - 06.07.2018 - înscrierea la examenul de licenţă 
 10 - 13.07.2018 - susţinerea probelor examenului de licenţă 

 

Sesiunea Septembrie 2018 
 11.09.2018 - înscrierea la examenul de licenţă 
 13 - 14.09.2018 - susţinerea examenului de licenţă 

 

Sesiunea Februarie 2019 
 conform structurii anului universitar 2018-2019 

 
 

                                                 
* autorizare de funcționare provizorie 
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C. Disciplinele la proba de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate: 
 

1. Program de studiu: Finanţe şi bănci 
 Gestiunea financiară a firmei; 
 Fiscalitate; 
 Produse şi servicii bancare. 

 

2. Program de studiu: Contabilitate şi informatică de gestiune 
 Contabilitate financiară; 
 Analiză economică - financiară; 
 Audit financiar. 

 

3. Program de studiu: Management 
 Management general; 
 Managementul producţiei; 
 Managementul calității. 

 

4. Program de studiu: Economia comerţului, turismului şi serviciilor 
 Economia serviciilor; 
 Economia comerţului; 
 Tehnica operaţiunilor de turism. 

 

5. Program de studiu: Administraţie publică 
 Drept administrativ; 
 Dreptul muncii şi securităţii sociale; 
 Managementul serviciilor publice. 

 

6. Program de studiu: Sociologie 
 Sociologie generală; 
 Metode şi tehnici de cercetare sociologică; 
 Istoria sociologiei.  

 

7. Program de studiu: Asistență socială 
 Teorii şi metode în asistenţa socială; 
 Consiliere în asistenţa socială; 
 Tehnici de comunicare în asistenţa socială. 

 

8. Program de studiu: Matematică 
 Analiză matematică I; 
 Algebră; 
 Analiză matematică III. 

 

9. Program de studiu: Matematică informatică* 
 Examenul de licenţă se va susţine la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul 

Universitar Nord din Baia Mare, în baza protocolului încheiat între Universitatea din 
Petroşani şi Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. 

 
 
D. Comisii: 
 

1. Program de studiu:  Finanţe şi bănci 
 Conf. univ. dr. Răscolean Ilie - preşedinte 
 Conf. univ. dr. Drigă Imola - membru  
 Conf. univ. dr. Monea Alin - membru 
 Conf. univ. dr. Slusariuc Gabriela - membru 
 Asist. univ. drd. Păun Ana Petrina - secretar 
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2. Program de studiu:  Contabilitate şi informatică de gestiune 
 Prof. univ. dr. Man Mariana - preşedinte 
 Conf. univ. dr. Ciurea Maria - membru 
 Conf. univ. dr. Monea Mirela - membru 
 Lector univ. dr. Răvaş Bogdan - membru 
 Asist. univ. dr. Rakos Ileana - secretar 

 

3. Program de studiu: Management 
 Prof. univ. dr. Edelhauser Eduard - preşedinte 
 Prof. univ. dr. Ionică Andreea - membru 
 Conf. univ. dr. Guță Anca Jarmila - membru 
 Șef lucr. dr. Csiminga Diana - membru 
 Șef lucr. dr. Iloiu Mirela - secretar 

 

4. Program de studiu:  Economia comerţului, turismului şi serviciilor 
 Conf. univ. dr. Dura Codruţa - preşedinte 
 Conf. univ. dr. Dobre-Baron Oana - membru  
 Conf. univ. dr. Niţă Dorina - membru 
 Conf. univ. dr. Niţescu Alina - membru 
 Conf. univ. dr. Ghicajanu Mihaela - secretar 

 

5. Program de studiu: Administraţie publică 
 Conf. univ. dr. Isac Claudia - preşedinte  
 Conf. univ. dr. Guţă Anca Jarmila - membru 
 Lector univ. dr. Răvaş Oana - membru 
 Lector univ. dr. Ungureanu Adelin - membru 
 Lector univ. dr. Stoicuța Nadia - secretar 

 

6. Program de studiu: Sociologie 
 Conf. univ. dr. Hirghiduşi Ion - preşedinte 
 Lector univ. dr. Fulger Valentin - membru 
 Lector univ. dr. Prodanciuc Robert - membru 
 Lector univ. dr. Stegar Irinel - membru 
 Lector univ. dr. Schmidt Mihaela - secretar 

 

7. Program de studiu: Asistență socială 
 Conf. univ. dr. Hirghiduşi Ion - preşedinte 
 Lector univ. dr. Andrioni Felicia - membru 
 Lector univ. dr. Bocsa Eva - membru  
 Lector univ. dr. Fulger Valentin - membru 
 Lector univ. dr. Anghel Mariana - secretar 

 

8. Program de studiu: Matematică 
 Prof. univ. dr. Kecs V. Vilhelm - preşedinte 
 Conf. univ. dr. Dobriţoiu Maria - membru 
 Conf. univ. dr. Noaghi Sorin - membru 
 Lector univ. dr. Heljiu Marius - membru 
 Lector univ. dr. Popescu Anamaria - secretar 

 

9. Program de studiu: Matematică informatică* 
 Examenul de licenţă se va susţine la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul 

Universitar Nord din Baia Mare, în baza protocolului încheiat între Universitatea din 
Petroşani şi Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. 
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II. Examen de finalizare a studiilor universiare de master 
 
 
A. Programe de studii universitare de master: 
 

 Management financiar-bancar - IF; 
 Contabilitate și audit - IF; 
 Managementul strategic al afacerilor - IF; 
 Managementul resurselor umane - IF; 
 Politici sociale și protecţie socială - IF; 
 Matematică didactică - IF. 

 
 
B. Organizarea examenului de finalizare a studiilor universiare de master: 
 

Sesiunea Iulie 2018 
 10 - 11.07.2018 - înscrierea la examenul de disertație 
 13 - 14.07.2018 - susţinerea probelor examenului de disertație 

 

Sesiunea Septembrie 2018 
 18.09.2018 - înscrierea la examenul de disertație 
 20 - 21.09.2018 - susţinerea examenului de disertație 

 

Sesiunea Februarie 2019 
 conform structurii anului universitar 2018-2019 

 
 
C. Comisii: 
 

1. Program de studiu: Management financiar-bancar 
 Conf. univ. dr. Răscolean Ilie - preşedinte 
 Conf. univ. dr. Dobre-Baron Oana - membru 
 Conf. univ. dr. Drigă Imola - membru  
 Conf. univ. dr. Monea Mirela - membru 
 Lector univ. dr. Răvaș Oana - secretar 

 

2. Program de studiu:  Contabilitate și audit 
 Prof. univ. dr. Man Mariana - preşedinte 
 Conf. univ. dr. Ciurea Maria - membru 
 Conf. univ. dr. Monea Alin - membru 
 Lector univ. dr. Răvaş Bogdan - membru 
 Asist. univ. dr. Rakos Ileana - secretar 

 

3. Program de studiu:  Managementul strategic al afacerilor 
 Conf. univ. dr. Isac Claudia - preşedinte 
 Conf. univ. dr. Dura Codruţa - membru 
 Conf. univ. dr. Niţescu Alina - membru 
 Conf. univ. dr. Slusariuc Gabriela - membru 
 Conf. univ. dr. Guţă Anca Jarmila - secretar  

 

4. Program de studiu:  Managementul resurselor umane 
 Conf. univ. dr. Dura Codruţa - preşedinte 
 Prof. univ. dr. Ionică Andreea - membru 
 Prof. univ. dr. Irimie Sabina - membru 
 Conf. univ. dr. Niţă Dorina - membru 
 Conf. univ. dr. Ghicajanu Mihaela - secretar 



 5/5

5. Program de studiu: Politici sociale și protecţie socială 
 Conf. univ. dr. Hirghiduşi Ion - preşedinte 
 Lector univ. dr. Fulger Valentin - membru 
 Lector univ. dr. Stegar Irinel - membru 
 Lector univ. dr. Anghel Mariana - membru 
 Lector univ. dr. Prodanciuc Robert - secretar 

 

6. Program de studiu:  Matematică didactică 
 Prof. univ. dr. Kecs V. Vilhelm - preşedinte 
 Conf. univ. dr. Dobriţoiu Maria - membru 
 Conf. univ. dr. Noaghi Sorin - membru 
 Lector univ. dr. Heljiu Marius - membru 
 Lector univ. dr. Popescu Anamaria - secretar 


