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Rezultatul concursului pentru ocuparea postului de asistent universitar 
poziția 16 

din Statul de funcții al Facultății de Teologie Romano-Catolică 

 

 Comisia de concurs propune, cu 5 voturi pentru, ocuparea postului vacant 
de asistent universitar poziția 16 din Statul de funcții al Facultății de Teologie 
Romano-Catolică de către pr. Imbrișcă Ionuț-Eremia, care a obținut următoarele 
rezultate: 

 Proba scrisă: 10 (zece) 

 Proba practică: 10 (zece) 

 Analiza dosarului: 10 (zece) 

 Media finală a concursului: 10 (zece) 

 

 Contestațiile se depun la Registratura Universității în perioada 26-28 
ianuarie 2021. Contestațiile pot viza exclusiv nerespectarea procedurilor legale. 
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Rezultatul concursului pentru ocuparea postului de lector universitar 
poziția 11 

din Statul de funcții al Facultății de Teologie Romano-Catolică 

 

 Comisia de concurs propune, cu 5 voturi pentru, ocuparea postului vacant 
de lector universitar poziția 11 din Statul de funcții al Facultății de Teologie 
Romano-Catolică de către pr. Păuleț Lucian, care a obținut următoarele 
rezultate: 

  

Prelegerea academică: 10 (zece) 

 Analiza dosarului: 10 (zece) 

 Media finală a concursului: 10 (zece) 

 

 Contestațiile se depun la Registratura Universității în perioada 26-28 
ianuarie 2021. Contestațiile pot viza exclusiv nerespectarea procedurilor legale. 
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Rezultatul concursului pentru ocuparea postului de conferențiar 
universitar poziția 5 

din Statul de funcții al Facultății de Teologie Romano-Catolică 

 

 Comisia de concurs propune, cu 5 voturi pentru, ocuparea postului vacant 
de conferențiar universitar poziția 5 din Statul de funcții al Facultății de 
Teologie Romano-Catolică de către pr. Doboș Fabian, care a obținut 
următoarele rezultate: 

 Prelegerea academică: 10 (zece) 

 Analiza dosarului: 10 (zece) 

 Media finală a concursului: 10 (zece) 

 

 Contestațiile se depun la Registratura Universității în perioada 26-28 
ianuarie 2021. Contestațiile pot viza exclusiv nerespectarea procedurilor legale. 

 


