
 

 

 

 

 

 

RAPORT SINTETIC AL COMISIEI DE CONCURS PENTRU FUNCTIA DE 

DIRECTOR AL CONSILIULUI PENTRU STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT AL 

INSTITUTIEI ORGANIZATOARE DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT 

UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA 

 

Comisia de concurs pentru ocuparea postului de Director al Consiliului pentru Studii Universitare de 

Doctorat (CSUD) din cadrul institutiei organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD) 

Universitatea Politehnica Timisoara, numita prin Decizia Rectorului Universitatii Politehnica 

Timisoara Nr.1583/112/C din 15.09.2020, avand in componență cinci membri: 

Prof.dr.ing. Liviu Marșavina, Universitatea Politehnica Timisoara - presedinte,  

Prof.dr.ing. Dan Selișteanu, Universitatea din Craiova - membru,  

Prof.dr.ing. Liviu Cristian Miclea, Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca - membru,  

Prof.dr.ing. Eugen Victor Cristian Rusu, Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați - membru,  

Prof.dr.ing. Levente Kovács, Obuda University, Budapest, Ungaria – membru, 

întrunita in plen, in data de 25 septembrie 2020, la Rectoratul Universitatii Politehnica Timisoara, 

prezinta urmatorul raport sintetic privind desfasurarea si rezultatele concursului. 

Desfasurarea concursului s-a realizat in conformitate cu legislatia in vigoare si in baza 

Regulamentului institutional de organizare si desfasurare a alegerilor pentru structurile 

organizatorice si functiile de conducere ale studiilor universitare de doctorat la nivelul IOSUD-UPT, 

nr. 6937 din 22.05.2012 (Regulament de concurs). 

Anuntul privind concursul public pentru ocuparea postului de director CSUD-UPT s-a publicat 

conform Art.9 din Regulamentul de concurs. La concurs s-a inscris in termen un singur candidat in 

persoana domnului prof. dr. ing. Radu - Emil PRECUP. Dosarul candidatului contine toate 

documentele solicitate conform Art.14 din Regulamentul de concurs.  

Din evaluarea documentelor din dosar si urmare a discutiilor in plen, comisia de concurs a ajuns la 

urmatoarele concluzii privind aprecierea candidatului: 

1) Eligibilitate: 

Candidatul indeplineste criteriile de eligibilitate impuse: este conducator de doctorat si indeplineste 

standardele minimale si obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare, in vigoare aprobate prin 



 

 

OMECTS 6129/20.12.2016, Anexa nr. 15 - COMISIA CALCULATOARE, TEHNOLOGIA 

INFORMAȚIEI ȘI INGINERIA SISTEMELOR, potrivit art. 219 alin (1) lit.a) din Legea nr.1/2011, 

in domeniul stiintific Stiinte ingineresti, subdomeniul Ingineria sistemelor avand indicatorii conform 

Fisei personale de verificare a indeplinirii standardelor minimale pentru abilitare aflate in dosarul 

candidatului. 

2) Aprecieri privind experienta profesionala si manageriala precum si calitatea rezultatelor 

obtinute. Punctaj (1-10) cu justificarea corespunzatoare a punctajului acordat: 

M1: Activitatea profesionala si manageriala precum si calitatea rezultatelor se situeaza la nivel foarte 

ridicat si se justifica aceasta apreciere prin numarul si calitatea publicatiilor (90 articole în reviste cu 

factor de impact) numarul si valoarea contractelor de cercetare (4 proiecte internationale, 45 granturi 

nationale). Punctaj acordat: 10.00. 

M2: Candidatul este o personalitate stiintifica marcanta în domeniul Automaticii, recunoscuta si 

apreciata pe plan national și international, fiind votat membru corespondent al Academiei Române. 

Candidatul a dovedit prin rezultatele obtinute calitati remarcabile de manager. Punctajul acordat este  

10.00. 

M3: Apreciez ca domnul prof.dr.ing. Radu Emil PRECUP are o experienta academica si manageriala 

de exceptie si prin urmare, se acorda pentru acest criteriu nota 10.00. 

M4: Apreciez in mod deosebit experienta profesionala a candidatului, calitatea rezultatelor cercetarii 

si nu in ultimul rand rezultatele obtinute in calitate de Decan al Facultății de Automatică și 

Calculatoare. Puncaj acordat: 10.00. 

M5: Apreciez calitatea rezultatelor stiintifice si disponibilitatea de colaborare națională și 

internațională. Punctaj acordat: 10.00. 

3) Aprecieri privind calitatea planului managerial si a fezabilitatii actiunilor asociate propuse. 

Punctaj (1-10) cu justificarea corespunzatoare a punctajului acordat. 

M1: Planul managerial este facut pe directii de actiune clare și concise cu grad mare de reusita. 

Apreciez in mod deosebit planul cu obiectivele pentru studentii doctoranzi si derularea programelor 

de studii. Puntaj acordat: 10.00. 

M2: Planul managerial prezentat dovedeste o viziune corecta, integratoare si realista a dezvoltarii 

IOSUD-UPT in urmatorii ani. Punctaj acordat: 10.00. 

M3: Planul managerial prezentat de catre candidat este complet si in concordanta cu legislatia si 

tendintele actuale ale dezvoltarii studiilor doctorale din UPT. In concluzie, tinand cont de aprecierile 

mentionate sustin acordarea notei 10.00 pentru planul managerial. 

M4: Planul managerial propus de candidat este extrem de realist. El reflecta experienta remarcabila 

de manager a domnului Prof.dr.ing. Radu Emil PRECUP dar si un profesionalism deosebit. Punctaj 

acordat: 10.00. 



 

 

M5: Planul managerial propus si actiunile asociate spre implementare le consider fiabile si 

constructive pentru IOSUD-UPT, spre exemplu diversificarea si consolidarea domeniilor de doctorat, 

selectia studentilor doctoranzi, transparenta activitatilor de doctorat. Punctaj acordat: 10.00. 

In concluzie, in baza rezultatelor consemnate mai sus, comisia decide ca si castigator al concursului 

pentru functia de director CSUD-UPT pe domnul prof.dr.ing.Radu Emil PRECUP, conform Deciziei 

comisiei prezentata in Anexa 2. 

Membrii comisiei de concurs: 

Prof.dr.ing. Liviu Marșavina, Universitatea Politehnica Timisoara - presedinte 

 

Prof.dr.ing. Dan Selișteanu, Universitatea din Craiova – membru 

  

Prof.dr.ing. Liviu Cristian Miclea, Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca - membru 

 

Prof.dr.ing. Eugen Victor Cristian Rusu, Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați – membru 

 

Prof.dr.ing. Levente Kovács, Obuda University, Budapest, Ungaria – membru 

 

 


