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EXTRAS

din Procesul verbal al Consiliului Departamentului de Inginerie Electrica si Informatica din

10.01.2019

Cons iliul departarnentului este alcatuit din 9 cadre didactice: prezente 9.
Ordinea de zi :
I. Validarea punctajelor candidatilor ce au de pus dosare pentru acordarea gradatiilor de merit in
scopul ier arhizarii acestora
2. Diverse.

Conf.dr.ing. DEACONU SORIN - punctaj ierarhizare 10271.43

Dupa validarea punctajului se trece la ierarhizarea pe baza diferentei fata de minimul postului.
astfel candidatii obtinand urmatoarele punctaje de ierarhizare:

Consiliul DIEII nu a validat 80 de puncte (capitolul 111.5), puncte obtinute din comisii de diploma /
disertatie. Consiliul a considerat ca aceste activitati au fost incluse in state Ie de functiuni.
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Director departament,
Conf dr. M USCALAGIU IONEL
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Consiliul departamentului a analizat acest dosar validand urmatorul punctaj. fata de cele
revendicate de candidat:
- Conf.dr.ing. DEACONC SORIN. - punctaj revendicat 12351.43, validat 12271.43;

Sedinta este de schisa de domnul director de departament. conf. dr. Muscalagiu lone!' care anunta ca
Departarnentului de Inginerie Electrica ~i Informatica Industriala i-a fost repartizata 0 singura
gradat ie de merit si ca Consiliul Departamentului lnginerie Electrica si Informatica Industriala in
confonnitate cu atributiile stabilite de art. 15 din ..Metodologia de organizare si desfasurarea a
concursului pentru atribuirea gradatiilor de merit pentru personalul didactic din Universitatea
Politehnica Timisoara", trebuie sa analizeze si sa valideze punctajele candidatilor.

La nivelul departarnentului a fost depus un dosar pentru obtinerea gradatiei de merit si
anume:

- Conf.dr.ing. DEACON U SORIN:

Locul disponibil s-a repartizat dupa recomandarea Consiliului departamentului in ordinea
descrescatoare a diferentei dintre punctajul obtinut si punctajul minim al functiei. conform tabelului
din Anexa I. Consiliul Departamentului recomanda acordarea gradatiei de merit pe 5 ani
domnului Conf. dr. DEACONU SORIN.


