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InTorma~lonale

Departamentul de Masurari !?i Electronica Optica

Nr~

111.01.2021

Extras din Procesul Verbal,
intocmit la ~edinta Departamentului de Masurari ~i Electronica Optica din data de 11.01.2021

Componenta Departamentului de Masurari ~i Electronica Optica este aldituita din 12 membri,
din care prezenti 11 ~i absenti 1 -~ef lucr.dr.ing .lftode Cora
Punctul 1 pe ordinea de zi : Prezentarea rezultatului evaluarii dosarelor pentru gradalii de
merit 2021/2025.

Om is cele de omis

Doamna ~ef lucr. univ. dr. ing. Maliu-Iovan liliana, in calitate de director departament deschide
~edinla ~i prezinta rezultatul evaluarii dosarului depus pentru gradatie de merit, fiind un loc in cadrul
departamentului. S-au depus 1 dosar: Conf. univ. dr. ing. Ancu1i Codruta-Orniana. Membrii
departamentului au evaluat dosarul depus si au votat in unanimitate urmatoarele:
incadrarea ca valoare absoluta a punctajului minim stabilit pentru postul didactic corespunzator
candidatului - ocupat de candidat la data lnscrierii este lndeplinit, iar rezultatele punctajelor sunt:
Pentru Conf. univ. dr. ing. Anculi Codruta Orniana
punctaj revendicat: 39012,95
punctaj validat: 38012,45
punctaj minim pentru postul didactic de Conferentiar universitar: 2000
diferenta: 36012,45 puncte peste totalul minim necesar functiei de
conferentiar
universitar.
,
Doamna ~ef lucr. univ. dr. ing. Matiu-Iovan Liliana a prezentat fiecare articol pentru care
punctajul nu fost validat, motivul invalidarii fiind /ipsa dovezilor ata~ate in dosarul depus. Doamna
Conf. univ. dr. ing. Ancuti Codruta Orniana a intervenit spunand ca po ate aduce oricand dovezi daca
acestea se cer. Doamna ~ef lucr. univ. dr. ing. Matiu-Iovan Liliana a precizat ca in consiliul
departamentului, conform Metodologiei de organizare §i desfa§urare a concursului pentru atribuirea
grada[iilor de merit pentru personalul didactic din Universitatea Politehnica Timi§oara s-au analizat
documentele justificative depuse de candidat la dosar in perioada de inscriere stabilita conform
calendarului.
Consiliul Departamentului propune pe Conf. univ. dr. ing. Anculi Codruta Orniana pentru primirea
gradatiei de merit.
Membrii departamentului prezenti la gedinta nu au avut alte observatii, ca urmare dosarul ~i
documemeie necesare vor tl Tnamtate Consi/iului facultalii.
Omis cele de omis
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