
 

UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREȘTI 

 

 

EXTRAS 

din Ședința Senatului mandat 2016 – 2020 

din data de 15.11.2019 

C ă t r e, 

                Biroul Electoral Universitar 

                Departamentul Resurse Umane 

 

Hotărârea Nr.  139 

 Avand în vedere raportul Biroului Electoral Universitar care a constatat 

îndeplinirea procedurilor de alegere atât pentru funcțiile de directori de departamente cât și 

pentru membrii Consiliului departamentului, Senatul Universității Naționale de Arte din 

București, a validat rezultatul alegerilor,  după cum urmează: 

• FACULTATEA DE ARTE PLASTICE 

 

Nr. 

Crt. 
Departamentul 

Data desfășurării 

alegerilor 

Concluziile Biroului Electoral 

Universitar 

1 Pictură 13.11.2019,ora 12.00 

Au fost îndeplinite procedurile 

de alegeri atât pentru directorul 

de departament cât și pentru 

membrii consiliului 

departamentului. 

- Director departament: 

lect.univ.dr.Moscal George 

- Consiliul departamentului: 

lect.univ.dr.Moscal George, 

lect.univ.dr.Anghel Ion, 

asist.univ.dr.Tudoran Andrei 

2 Grafică 08.11.2019,ora 10.00 

Au fost îndeplinite procedurile 

de alegeri atât pentru directorul 

de departament cât și pentru 

membrii consiliului 

departamentului. 

- Director departament: 

conf.univ.dr.Apetrei Carmen-

Mihaela 

- Consiliul departamentului: 

conf.univ.dr.Apetrei Carmen-

Mihaela, prof.univ.dr.Gustea 

Eugen-Alexandru, 



asist.univ.dr.Bordeanu Oana-

Maria 

3 Sculptură 11.11.2019,ora 9.30 

Au fost îndeplinite procedurile 

de alegeri atât pentru directorul 

de departament cât și pentru 

membrii consiliului 

departamentului. 

- Director departament: 

conf.univ.dr.Pîrvu Adrian 

- Consiliul departamentului: 

conf.univ.dr.Pîrvu Adrian, 

lect.univ.dr.Dumitrescu 

Elena, lect.univ.dr.Cojocaru 

Dumitru  

4 

Fotografie-

videoprocesarea 

computerizată a 

imaginii 

12.11.2019,ora 9.00 

Au fost îndeplinite procedurile 

de alegeri atât pentru directorul 

de departament cât și pentru 

membrii consiliului 

departamentului. 

- Director departament: 

lect.univ.dr.Ilfoveanu Nicolae 

- Consiliul departamentului: 

lect.univ.dr.Ilfoveanu 

Nicolae, lect.univ.dr.Croitoru 

Alexandra, lect.univ.dr. 

Constantinescu Mihail Daniel 

5 Teorie și Cercetare  12.11.2019,ora 10.00 

Au fost îndeplinite procedurile 

de alegeri atât pentru directorul 

de departament cât și pentru 

membrii consiliului 

departamentului. 

- Director departament: 

lect.univ.dr.Moraru Cornel-

Florin 

- Consiliul departamentului: 

prof.univ.dr.Aslam 

Constantin, lect.univ.dr. 

Moraru Cornel -Florin, 

lect.univ.dr.Stan Gabriel 

Cătălin 

6 Pedagogia artei 12.11.2019,ora 12.00 

Au fost îndeplinite procedurile 

de alegeri atât pentru directorul 

de departament cât și pentru 

membrii consiliului 

departamentului. 

- Director departament: 

lect.univ.dr.Stoica Silvia-

Maria 

- Consiliul departamentului: 

lect.univ.dr.Stoica Silvia-

Maria, lect.univ.dr.Scutaru 

Elena, lect.univ.dr.Nagy 

Andrea 

 

 



 

 

 

• FACULTATEA DE ARTE DECORATIVE ȘI DESIGN 

 

Nr. 

Crt. 
Departamentul 

Data desfășurării 

alegerilor 

Concluziile Biroului 

Electoral Universitar 

1 Artă murală 11.11.2019,ora 11.00 

Au fost îndeplinite 

procedurile de alegeri atât 

pentru directorul de 

departament cât și pentru 

membrii consiliului 

departamentului. 

- Director departament: 

lect.univ.dr.Epuraș Liviu 

- Consiliul departamentului: 

prof.univ.dr.Paulescu 

Cosmin, 

lect.univ.dr.Achițeni Ion, 

lect.univ.dr.Epuraș Liviu 

2 Design 12.11.2019,ora 10.00 

Au fost îndeplinite 

procedurile de alegeri atât 

pentru directorul de 

departament cât și pentru 

membrii consiliului 

departamentului. 

- Director departament: 

lect.univ.dr.Manelici Radu 

- Consiliul departamentului: 

lect.univ.dr.Manelici Radu, 

prof.univ.dr.Dumbrăvician 

Dinu, lect.univ.dr.Stanciu-

Antonescu Simona, 

conf.univ.dr.Comsa Radu 

3 Ceramică-Sticlă-Metal 07.11.2019,ora 10.00 

Au fost îndeplinite 

procedurile de alegeri atât 

pentru directorul de 

departament cât și pentru 

membrii consiliului 

departamentului. 

- Director departament: 

prof.univ.dr.Butucariu 

Lucian 

- Consiliul departamentului: 

prof.univ.dr.Butucariu 

Lucian, 

prof.univ.dr.Hojbota 

Bogdan, 

conf.univ.dr.Ionescu 

Constantin Ovidiu 

4 Arte textile- Design textil 08.11.2019,ora 12.45 

Au fost îndeplinite 

procedurile de alegeri atât 

pentru directorul de 

departament cât și pentru 

membrii consiliului 



departamentului. 

- Director departament: 

conf.univ.dr.Horătău 

Dorina 

- Consiliul departamentului: 

conf.univ.dr.Horătău 

Dorina, lect.univ.dr.Mușat 

Claudia, 

asist.univ.dr.Boeru Otilia 

Alina 

 

 

5 

 

 

 

Modă - Design vestimentar 

 

 

11.11.2019,ora 11.00 

 

Au fost îndeplinite 

procedurile de alegeri atât 

pentru directorul de 

departament cât și pentru 

membrii consiliului 

departamentului. 

- Director departament: 

lect.univ.dr.Vasilescu 

Răzvan-Mihai 

- Consiliul departamentului: 

lect.univ.dr.Vasilescu 

Răzvan-Mihai, 

lect.univ.dr.Rotaru-Arapu 

Venera, lect.univ.dr. 

Mărginean Alexandru, 

lect.univ.dr.Chihaia Sergiu, 

lect.univ.dr.Roșca Oana 

6 Scenografie şi eveniment 

artistic 

08.11.2019,ora 11.00 

Au fost îndeplinite 

procedurile de alegeri atât 

pentru directorul de 

departament cât și pentru 

membrii consiliului 

departamentului. 

- Director departament: 

asist.univ.dr.Ionescu 

Roxana 

- Consiliul departamentului: 

asist.univ.dr.Ionescu 

Roxana, 

conf.univ.dr.Niculescu 

Cristian, 

lect.univ.dr.Albani Anca-

Violeta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

• FACULTATEA DE ISTORIA ȘI TEORIA ARTEI 

 

Nr. 

Crt. 
Departamentul 

Data desfășurării 

alegerilor 

Concluziile Biroului Electoral 

Universitar 

1 Istoria şi teoria artei 

12.11.2019,ora 

16.00 

Au fost îndeplinite procedurile 

de alegeri atât pentru directorul 

de departament cât și pentru 

membrii consiliului 

departamentului. 

- Director departament: 

lect.univ.dr.Cărăbaș-Olaru 

Irina 

- Consiliul departamentului: 

lect.univ.dr.Cărăbaș-Olaru 

Irina, lect.univ.dr.Bedros 

Vlad, asist.univ.dr.Hajdu Ada  

2 Conservare -  restaurare 

11.11.2019,ora 

13.00 

Au fost îndeplinite procedurile 

de alegeri atât pentru directorul 

de departament cât și pentru 

membrii consiliului 

departamentului. 

- Director departament: 

conf.univ.dr.Dumbrăvician 

Maria 

-  
- Consiliul departamentului: 

conf.univ.dr.Dumbrăvician 

Maria, lect.univ.dr.Serendan 

Cristina, asist.univ.dr.Scutaru 

Marcel 

3 Pregătirea personalului 

didactic 

13.11.2019,ora 

13.00 

Au fost îndeplinite procedurile 

de alegeri atât pentru directorul 

de departament cât și pentru 

membrii consiliului 

departamentului. 

- Director departament: 

lect.univ.dr.Gheorghe Oana-

Liliana 

- Consiliul departamentului: 

conf.univ.dr.Farca Speranta, 

lect.univ.dr.Gheorghe Oana-

Liliana, lect.univ.dr.Toma 

Iulian 

 

 

 

PREȘEDINTE SENAT, 

Prof. univ. dr. Cristian – Robert Velescu 


