
 

Stimati Colegi, 

 

Vă transmitem cerințele de promovare, în noile condiții, a disciplinei Educație 

fizică/Educație fizică și sport/Sport/Sports II, IV, valabile pentru studenții de la toate facultățile 

de neprofil (inclusiv studenții cu restanță/refacere de disciplină): 

1. Până la sfârșitul semestrului II colegii de la DEFSK-FGTS repartizați pe programe și 

facultați se vor deplasa la secretariatele acestora si vor încheia toti studentii care în primele trei 

(3) saptamani de activitate din acest semestru (pana la data de 11.03.2020) au înregistrat 

prezență(e) în caietul cadrului didactic coordonator, sunt declarați ADMIS (PROMOVAT); 

Fiecare cadru didactic raspunde pentru calificativul acordat. 

 

2. Studenții care nu se regăsesc în prima situație, trebuie să elaboreze un eseu (contribuție 

personală) de cel mult 1-2 pagini, pe tema ”Locul și rolul exercițiului fizic în domeniul 

studiat”, pe care îl vor preda electronic (pe adresa de e-mail) cadrului didactic coordonator al 

programului de studiu, conform numelor și adreselor atasate. Primirea eseului de cadrul 

didactic se va confirma prin e-mail, fiecărui student. 

     a.) Cei care vor trimite eseul până la sfarșitul sesiunii vor fi încheiați în prima saptamana a 

acesteia.  

     b.) Cei care vor transmite eseul după încheierea semestrului II vor fi încheiați în timpul 

sesiunii de restanțe.  

 

Vă rugăm sa diseminati informatia studenților Dumneavoastra prin mijloacele avute la 

dispoziție la nivelul facultății, iar aceștia, respectând corespondența dintre programul de studiu 

și cadrul didactic titular, să-i contacteze la adresele inidicate la fiecare.  

 

FOARTE IMPORTANT ! 

 

I. Solutia de la punctul 2 este valabila si pentru și pentru cei cu refacere de disciplină din 

anii anteriori, care se vor adresa cadrului didactic repartizat în prezent la programul 

parcurs de student conform anului din care refac disciplina.  

 

II. Pentru studenții care au finalizat anterior un program de studiu sau sunt în prezent 

la al doilea program și au promovat disciplina Educație fizică vor fi îndrumați pentru 

recunoasterea examenului spre cadrul didactic repartizat în prezent la programul 

frecventat. 

 

Pentru corespondența dintre Dumneavoastră (Decanat, Departament, Secretariat) și FGTS, 

pentru orice problema legată de disciplina Educație fizică/Sport va punem la dispoziție adresa 

de e-mail a Directorului DEFSK, conf univ dr Gheorghe Lucaciu ghita_lucaciu@yahoo.com 

si a secretariatului FGTS (D-na Belenesi Mariana) gts@uoradea.ro.  

 

Nu uitați să ne transmiteți daca aveti ani de studiu terminali cu 12 saptamani (pentru cei 

cu refacere de disciplină).  
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Lista cadrelor didactice și adresele de e-mail pentru disciplina Educatie fizica 

Facultatea de Arte, 

– Sturzu Bogdan: bogdan_sturzu_laurentiu@yahoo.com 

– Feflea Ioan: feflea@yahoo.com 

Facultatea de Construcții, Cadastru și Arhitectură, 

CCIA, ISPM – Buhaș Sorin: sorin.buhas@gmail.com 

ARH, MTC – Bulz Codruț: bilutza_18@yahoo.com 

Facultatea de Drept,  

DRPT – Feflea Ioan: feflea@yahoo.com 

 – Sturzu Bogdan: bogdan_sturzu_laurentiu@yahoo.com 

AP – Pețan Petru: petan1967@yahoo.com 

Facultatea de Geografie, Turism și Sport, 

GT, PT – Buhaș Sorin (I): sorin.buhas@gmail.com 

  – Ștef Mirela (II): mirelastef80@gmail.com 

GTE  – Bulz Codruț: bilutza_18@yahoo.com 

Facultatea de Informatică și Științe, 

BIO – Trifa Ioan: nelu.trifa@gmail.com 

CHIM – Ille Mihai: illemihai@yahoo.com 

FIZM – Marinău Marius: marius_marinau@yahoo.com 

INF – Szabo Alexi Paul: szaboalexipaul@gmail.com 

MATE – Dumitrescu Gheorghe: gdpitesti@yahoo.com 

FIZ, FIZ-E – Pețan Petru: petan1967@yahoo.com 

Facultatea de Inginerie Electrică și Tehnologia Informației, 

C – Szabo Alexi Paul: szaboalexipaul@gmail.com 

 – Szabo Alexi Mariana: mariszaboalexi@gmail.com 

EM, IEC, IEDEE – Dumitrescu Gheorghe: gdpitesti@yahoo.com 



RST, TI – Pețan Petru: petan1967@yahoo.com 

EA – Trifa Ioan: nelu.trifa@gmail.com 

EMB, SE, AIA – Ille Mihai: illemihai@yahoo.com 

Facultatea de Inginerie Electrică și Management Industrial,  

IEI – Pețan Petru: petan1967@yahoo.com 

EI – Dumitrescu Gheorghe: gdpitesti@yahoo.com 

ISE – Marinău Marius: marius_marinau@yahoo.com 

TTC – Ille Mihai: illemihai@yahoo.com 

Facultatea de Inginerie Managerială și Tehnologică, 

AR, IEDM – Szabo Alexi Paul: szaboalexipaul@gmail.com 

AR, TCM – Marinău Marius: marius_marinau@yahoo.com 

ROBO, MEK – Dumitrescu Gheorghe: gdpitesti@yahoo.com 

Facultatea de Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și Științele Comunicării, 

SP, JU – Lucaciu Gheorghe: ghita_lucaciu@yahoo.com 

RISE-E – Buhaș Sorin: sorin.buhas@gmail.com 

IST – Ștef Mirela: mirelastef80@gmail.com 

RISE – Suciu Alina (I): alinafelicia2012@yahoo.com 

 – Ille Mihai (II): illemihai@yahoo.com 

SS – Pop Anca (I): popancacristina@yahoo.com 

 – Trifa Ioan (II): nelu.trifa@gmail.com 

Facultatea de Litere, 

LLRE, LLER – Sturzu Bogdan: bogdan_sturzu_laurentiu@yahoo.com 

Celelalte – Feflea Ioan: feflea@yahoo.com 

Facultatea de Medicină și Farmacie, 

MG – Sturzu Bogdan (I): bogdan_sturzu_laurentiu@yahoo.com 

– Koșa Adrian (I): adi.kosa@yahoo.com 

– Suciu Alina (I): ): alinafelicia2012@yahoo.com 

– Cristea Dana (II): danacristea07@yahoo.com 

– Pop Călina (II): pop_calinbaschet@yahoo.com 

– Feflea Ioan (II): feflea@yahoo.com 
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MG-E – Sturzu Bogdan (I): bogdan_sturzu_laurentiu@yahoo.com 

 – Koșa Adrian (I): adi.kosa@yahoo.com 

 – Sturzu Bogdan (II): bogdan_sturzu_laurentiu@yahoo.com 

– Pop Călin (II): pop_calinbaschet@yahoo.com 

FARM – Buhaș Sorin (I): sorin.buhas@gmail.com 

 – Sturzu Bogdan (II): bogdan_sturzu_laurentiu@yahoo.com 

NUTRI – Suciu Alina (I): alinafelicia2012@yahoo.com 

  –  Ștef Mirela (II): mirelastef80@gmail.com 

MDENT – Sabău Anca: sabauancamaria@yahoo.com 

TDENT – Buhaș Sorin (I): sorin.buhas@gmail.com 

  – Sabău Anca (I): sabauancamaria@yahoo.com 

AMG  – Sabău Anca (I): sabauancamaria@yahoo.com 

– Cristea Dana (II): danacristea07@yahoo.com 

RADIOL, BFK – Ștef Mirela: mirelastef80@gmail.com 

Facultatea de Protecția Mediului, 

SILV – Pețan Petru: petan1967@yahoo.com 

ISBE – Buhaș Sorin: sorin.buhas@gmail.com 

CEPA – Pop Călin: pop_calinbaschet@yahoo.com 

EF-zi, AGR-zi, HORT-zi – Trifa Ioan (I): nelu.trifa@gmail.com 

    – Ștef Mirela (II): mirelastef80@gmail.com 

ZOOT, PEIS – Buhaș Sorin: sorin.buhas@gmail.com 

IMAP – Pețan Petru: petan1967@yahoo.com 

TPPA – Trifa Ioan: nelu.trifa@gmail.com 

IPL – Bulz Codruț: bilutza_18@yahoo.com 

Facultatea de Științe Economice,  

MK – Feflea Ioan: feflea@yahoo.com 

MN, AI – Suciu Alina: alinafelicia2012@yahoo.com 

CIG, AIE, AAE – Sturzu Bogdan: bogdan_sturzu_laurentiu@yahoo.com 

ECTS – Pețan Petru: petan1967@yahoo.com 

FB – Sabău Anca: sabauancamaria@yahoo.com 



Facultatea de Științe Socio-Umane, 

AS – Lucaciu Gheorghe: ghita_lucaciu@yahoo.com 

SOC – Buhaș Sorin: sorin.buhas@gmail.com 

RU – Dumitrescu Gheorghe: gdpitesti@yahoo.com 

PS – Suciu Alina (I, II): alinafelicia2012@yahoo.com 

 – Feflea Ioan (I): feflea@yahoo.com 

 – Buhaș Sorin (II): sorin.buhas@gmail.com 

Facultatea de Teologie Ortodoxă, 

– Sturzu Bogdan: bogdan_sturzu_laurentiu@yahoo.com 
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