
DISERTAŢIE 2022 
SESIUNEA SEPTEMBRIE 
UNIVERSITATEA DIN ORADEA     Afișat la data de 09.09.2022 
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE       

Decan,  Secretar, 
Prof.univ.dr.habil. Alina Bădulescu  Lect.univ.dr. Afrodita Borma 

 

 
Rezultatele la examenul de finalizare a studiilor universitare de master 

 
 

Nr.crt. Număr matricol Specializarea Proba: Prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie 
1.  403 EAATIO 9,00 

2.  404 EAATIO 9,00 

3.  410 EAATIO 10,00 
 
Notă: La examenul de disertaţie, fiind un examen oral, nu se admit contestaţii. Studentul la master care a îndeplinit toate cerinţele 
prevăzute în programul de studii universitare de master şi a obţinut cel puţin media 6 la susţinerea publică a disertaţiei primeşte diploma 
de studii universitare de master, însoţită de suplimentul la diplomă, întocmit conform reglementărilor în vigoare.  
 
 



DISERTAŢIE 2022 
SESIUNEA SEPTEMBRIE 
UNIVERSITATEA DIN ORADEA     Afișat la data de 09.09.2022 
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE       

Decan,  Secretar, 
Prof.univ.dr.habil. Alina Bădulescu  Lect.univ.dr. Rus Luminița 

 
 

Rezultatele la examenul de finalizare a studiilor universitare de master 
 
 

Nr.crt. 
Număr 

matricol 
Specializarea Proba: Prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie 

1.  686 CAGA 10,00 

2.  692 CAGA 9,25 

3.  652 CAGA 9,25 

4.  285 CAGA 9,75 

5.  657 CAGA 8,75 

6.  710 CAGA 9,50 
 
Notă: La examenul de disertaţie, fiind un examen oral, nu se admit contestaţii. Studentul la master care a îndeplinit toate cerinţele 
prevăzute în programul de studii universitare de master şi a obţinut cel puţin media 6 la susţinerea publică a disertaţiei primeşte diploma 
de studii universitare de master, însoţită de suplimentul la diplomă, întocmit conform reglementărilor în vigoare.  
 
 



DISERTAŢIE 2022 
SESIUNEA SEPTEMBRIE 
UNIVERSITATEA DIN ORADEA     Afișat la data de 09.09.2022 
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE       

Decan,  Secretar disertaţie, 
Prof.univ.dr.habil. Alina Bădulescu  Conf.univ.dr. Dana-Simona Gherai 

 
 

Rezultatele la examenul de finalizare a studiilor universitare de master 
 
 

Nr.crt. Număr matricol Specializarea Proba: Prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie 

1.  617 FBA 10,00 

2.  622 FBA 9,00 

3.  590 FBA 10,00 
 

Notă: La examenul de disertaţie, fiind un examen oral, nu se admit contestaţii. Studentul la master care a îndeplinit toate cerinţele 
prevăzute în programul de studii universitare de master şi a obţinut cel puţin media 6 la susţinerea publică a disertaţiei primeşte diploma 
de studii universitare de master, însoţită de suplimentul la diplomă, întocmit conform reglementărilor în vigoare.  
 
 
 



DISERTAŢIE 2022 
SESIUNEA SEPTEMBRIE 
UNIVERSITATEA DIN ORADEA     Afișat la data de 09.09.2022 
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE       

Decan,  Secretar disertaţie, 
Prof.univ.dr.habil. Alina Bădulescu  Lect.univ.dr. Anamaria Mirabela Pop 

 
 

Rezultatele la examenul de finalizare a studiilor universitare de master 
 
 

Nr.crt. Număr matricol Specializarea Proba: Prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie 

1.  321 REE 9,00 

2.  323 REE 8,00 

3.  325 REE 9,00 

4.  322 REE 10,00 

 
Notă: La examenul de disertaţie, fiind un examen oral, nu se admit contestaţii. Studentul la master care a îndeplinit toate cerinţele 
prevăzute în programul de studii universitare de master şi a obţinut cel puţin media 6 la susţinerea publică a disertaţiei primeşte diploma 
de studii universitare de master, însoţită de suplimentul la diplomă, întocmit conform reglementărilor în vigoare.1 
 
 



DISERTAŢIE 2022 
SESIUNEA SEPTEMBRIE 
UNIVERSITATEA DIN ORADEA     Afișat la data de 09.09.2022 
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE       

Decan,  Secretar disertaţie, 
Prof.univ.dr.habil. Alina Bădulescu  Lect.univ.dr. Monica Ariana Sim 

 
 
 

Rezultatele la examenul de finalizare a studiilor universitare de master 
 
 

Nr.crt. Număr matricol Specializarea Proba: Prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie 
1.  470 AAIIIMM 9,00 

 
Notă: La examenul de disertaţie, fiind un examen oral, nu se admit contestaţii. Studentul la master care a îndeplinit toate cerinţele 
prevăzute în programul de studii universitare de master şi a obţinut cel puţin media 6 la susţinerea publică a disertaţiei primeşte diploma 
de studii universitare de master, însoţită de suplimentul la diplomă, întocmit conform reglementărilor în vigoare.  



DISERTAŢIE 2022 
SESIUNEA SEPTEMBRIE 
UNIVERSITATEA DIN ORADEA     Afișat la data de 09.09.2022 
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE       

Decan,  Secretar disertaţie, 
Prof.univ.dr.habil. Alina Bădulescu  Lect.univ.dr. Adela-Laura Popa 

 
 
 
 

Rezultatele la examenul de finalizare a studiilor universitare de master 
 
 

Nr.crt. Număr matricol Specializarea Proba: Prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie 

1.  413 MCA 8,50 

2.  415 MCA 10,00 

3.  426 MCA 10,00 

4.  429 MCA 9,50 
 
Notă: La examenul de disertaţie, fiind un examen oral, nu se admit contestaţii. Studentul la master care a îndeplinit toate cerinţele 
prevăzute în programul de studii universitare de master şi a obţinut cel puţin media 6 la susţinerea publică a disertaţiei primeşte diploma 
de studii universitare de master, însoţită de suplimentul la diplomă, întocmit conform reglementărilor în vigoare.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



DISERTAŢIE 2022 
SESIUNEA SEPTEMBRIE 
UNIVERSITATEA DIN ORADEA     Afișat la data de 09.09.2022 
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE       

Decan,  Secretar disertaţie, 
Prof.univ.dr.habil. Alina Bădulescu  Conf.univ.dr. Horia Trandafir Demian 

 
 
 

Rezultatele la examenul de finalizare a studiilor universitare de master 
 
 

Nr.crt. Număr matricol Specializarea Proba: Prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie 
1.  532 MO 10,00 

2.  535 MO 8,00 

3.  527 MO 9,50 

4.  538 MO 10,00 

5.  540 MO 9,50 

6.  542 MO 10,00 

7.  501 MO 8,00 

 
Notă: La examenul de disertaţie, fiind un examen oral, nu se admit contestaţii. Studentul la master care a îndeplinit toate cerinţele 
prevăzute în programul de studii universitare de master şi a obţinut cel puţin media 6 la susţinerea publică a disertaţiei primeşte diploma 
de studii universitare de master, însoţită de suplimentul la diplomă, întocmit conform reglementărilor în vigoare. 

 



DISERTAŢIE 2022 
SESIUNEA SEPTEMBRIE 
UNIVERSITATEA DIN ORADEA     Afișat la data de 09.09.2022 
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE       

Decan,  Secretar disertaţie, 
Prof.univ.dr.habil. Alina Bădulescu  Conf.univ.dr. Mariana Sehleanu 

 
 

Rezultatele la examenul de finalizare a studiilor universitare de master 
 
 

Nr.crt. Număr matricol Specializarea Proba: Prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie 

1.  3 MBA 10,00 
 
Notă: La examenul de disertaţie, fiind un examen oral, nu se admit contestaţii. Studentul la master care a îndeplinit toate cerinţele 
prevăzute în programul de studii universitare de master şi a obţinut cel puţin media 6 la susţinerea publică a disertaţiei primeşte diploma 
de studii universitare de master, însoţită de suplimentul la diplomă, întocmit conform reglementărilor în vigoare.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DISERTAŢIE 2022 
SESIUNEA SEPTEMBRIE 
UNIVERSITATEA DIN ORADEA     Afișat la data de 09.09.2022 
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE       

Decan,  Secretar disertaţie, 
Prof.univ.dr.habil. Alina Bădulescu  Lect.univ.dr. Afrodita Borma  

 
 

Rezultatele la examenul de finalizare a studiilor universitare de master 
 
 

Nr.crt. Număr matricol Specializarea Proba: Prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie 
1.  282 AAR 9,75 

2.  289 AAR 9,25 

3.  291 AAR 9,75 
 
Notă: La examenul de disertaţie, fiind un examen oral, nu se admit contestaţii. Studentul la master care a îndeplinit toate cerinţele 
prevăzute în programul de studii universitare de master şi a obţinut cel puţin media 6 la susţinerea publică a disertaţiei primeşte diploma 
de studii universitare de master, însoţită de suplimentul la diplomă, întocmit conform reglementărilor în vigoare.  
 
 


