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EXTRAS 

din Procesul verbal al Consiliului Departamentului de Inginerie şi Management 

din 14.06.2022 

Consiliul departamentului este alcătuit din 9 cadre didactice: prezente 9. 

Ordinea de zi: 

 1. Analiza dosarelor depuse pentru gradația de merit. 

   2. Diverse. 

……………………………………………………………………………………………… 

 Omis cele de omis. 

 

 Ședința este deschisă de  directorul de departament, sef lucr.dr.ing. Vasile PUTAN, care 

anunță că Departamentului de Inginerie şi Management i-a fost repartizată 3 gradație de merit în 

conformitate cu art. 5 din „Metodologia de organizare și desfășurarea a concursului pentru atribuirea 

gradațiilor de merit pentru personalul didactic din Universitatea Politehnica Timișoara” aprobată prin 

Hotărârea Senatului UPT Nr.106 / 19.05.2022. 

  La nivelul departamentului au fost înregistrate dosarele de concurs întocmite și depuse din 

inițiativa personală de către cei interesați și anume:  

- Prof.dr.ing. Ana Virginia SOCALICI; 

- Conf. dr.ing. Erika Diana ARDELEAN; 

- Conf. dr.ing. Ana JOSAN. 
 Verificarea dosarelor cu privire la îndeplinirea condițiilor de conținut a fost realizată și s-a 

încheiat prin emiterea deciziei care certifică calificarea candidaților la concursul de obținere a 

gradației de merit, decizie care a fost validată de consilierul juridic al UPT și se regăsește ca parte 

integrantă în dosarul de concurs al candidatului. 

 În continuare Consiliul Departamentului în conformitate cu atribuțiile stabilite de art. 12 din 

„Metodologia de organizare și desfășurarea a concursului pentru atribuirea gradațiilor de merit pentru 

personalul didactic din Universitatea Politehnica Timișoara” aprobată prin Hotărârea Senatului UPT 

Nr.106 / 19.05.2022 trece la verificarea corectitudinii de completare și de revendicare a punctajului 

din grila de autoevaluare a activității candidatului, astfel: 

- candidata Prof.dr.ing. Ana Virginia SOCALICI revendică în urma completării grilei de 

autoevaluare 14932,33 puncte, nu s-a intervenit asupra punctajului, deci punctajul final validat 

este 14932,33  puncte; 

- candidata Conf. dr.ing. Erika Diana ARDELEAN revendică în urma completării grilei de 

autoevaluare 11328,30 puncte, nu s-a intervenit asupra punctajului, deci punctajul final validat 

este 11328,30  puncte; 

- candidata Conf. dr.ing. Ana JOSAN revendică în urma completării grilei de autoevaluare 

9315,75 puncte, nu s-a intervenit asupra punctajului, deci punctajul final validat este 9315,75  

puncte; 

În vederea ierarhizării candidaților în ordinea descrescătoare a depășirii ca valoare absolută a 

punctajului minim stabilit pentru postul didactic corespunzător candidatului, au fost efectuate 

calculele, iar locurile disponibile s-au repartizat după recomandarea Consiliului Departamentului, 

conform tabelului din Anexa 1. 
 

 Omis cele de omis. 

 

Director departament,        

Sef lucr.dr.ing. Vasile PUTAN               Întocmit, 

  dr.ing. Puţan Adriana 
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TABEL NOMINAL CUPRINZÂND CANDIDAŢII PROPUŞI  

PENTRU OBŢINEREA GRADAŢIEI DE MERIT ÎNCEPÂND CU ANUL 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director departament,         

Sef lucr.dr.ing. Vasile PUTAN 
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1. 
Ana Virginia 

SOCALICI 
Prof.dr.ing. 2400 14932,33 12532,33 DA 

2. 
Erika Diana 

ARDELEAN 
Conf.dr.ing. 2000 11328,30 9328,30 DA 

3. Ana JOSAN Conf.dr.ing. 2000 9315,75 7315,75 DA 
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