
DEPARTAMENTUL DE ARHITECTURA

- EXTRAS -

din Procesul Verbal al ;edinlei de Departament

din data de 09.01.2019

Ordinea de zi:

1. Gradalii de merit

2. Diverse

Din totalul de 32 membri ai Departamentului au fost prezenli 29.

. OMIS CELE DT OMIS -

Directoruldedepartament,doamna(onf.dr.arh.[atalinaB0[AN prezintiordineadezi.

La punctul 1 al ordinii de zi, se discuti gradaliile de mertt 2019-2023'

Directorul de departament, doamna (onf. dr. arh. (atalina BOGN prezinti metodologia de organizare 5i desfilurare a

concursului de atribuire a gradaliilor de merit pentru personalul didactic din Universitatea Politehnica Timi;oara. Conform H5

285127 .11.2018, au fost atribuite Departamentului de Arhitectura 2 gradalii de merit

Pe site-ul departamentului sunt postate dosarele candidalilor.

prima etapd, evaluarea corectitudinii componenlei dosarului de concurs 5i a corectitudinii de completare a grilei de

autoevaluare a fost ficuti de (onsiliul Departamentului de Arhitectura , in data de 09.01.2019. Vineri, in data de 11.01'2019, s-a

primit avizul de la Biroul Juridic al Universitilii Politehnica Timisoara. Astezi,09.01.2019, Consiliul Departamentului de Arhitectura

a verificat corectitudrnea de completare ;i de revend icare a punctajelor din grile iar in plenul departamentului se prezinti ierarhizarea

rezultati.

Drrectorul de departament, doamna (onf. dr. arh. (atalina BOGN prezinti dosarul candidalilor pentru oblinerea

gradaliilor de merit, in total 4 candidaturi, in ordinea depunerilor:

- S.l.dr.arh. GIUREA DIANA, dosarinregistrat cu nr.510/07.01'2019

- S.l.dr.arh. ANGHEL AN DREEA, dosar inregistrat cu nr ' 51 1 /07'01 '201 9

- 5.l.dr,arh. PASCU GABRIELA, dosarinregistrat cu nr .512107.01.2019

- Prof,dr.arh. ANDREES(U l0AN, dosarinregistrat cu nr ' 513/07'01'2019

Dupd ierarhizarea candidalilor, pentru locurile alocate Departamentului de Arhitectura , in ordinea punctajel0r

descrescatoare:

1. S.l.dr.arh. ANGHEL ANDREEA- a prrmit recomandarea [onsiliului pentru oblinerea gradaliei

2. 5.l.dr.arh. pAStU GABRIELA - a primit recomandarea tonsiliului pentru oblinerea gradaliei

3. prof.dr.arh. ANDREES(U l0AN - a primit recomandarea [onsiliului pentru oblinerea gradaliei

4. S.l.dr.arh . GIUREA DIANA - a primit recomandarea (onsiliului pentru obJinerea gradaliei

Directorul de departament, doamna conf. dr. arh. (atalina B0CAN prezintd observaliile tonsiliului Departamentului de

Arhitectura.

Doamna director, (onf. dr. arh. [atalina B0tAN inviti membn departamentuluisi faca comentariiSiobservaliila dosarele de

candidaturi Drezentate.

Doamna (onf.dr.arh. AnaMaria BRANEA precizeazi faptulci, toate dosarele depi;sc punctajulminim, exista dosare

foarte bune, grila este complexa, cd mai sunt colegi cu punctaje foarte bune care trebuie incunjali si participe la aceasti (0mpeti!ie'

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal._ 

0Mls CELE DE 0MlS _

Membri Deoartamentului de ARHITETTURA au aprobat in unanimitate aceasta propunere.

OMIS IELE DE OMIS -
Director DePartament,

(onf. dr. arh. (atalina BO(AN

e ,.ouf-


