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EXTRAS DIN PROCESUL-VERBAL

incheiat in data de 11 ianuarie 2021, cu ocazia ~edintei
Colectivului Departamentului Ciii de Comunicatie Terestre, Fundatii ~i Cadastru
La ~edinta au fost prezenti 17 din cei 20 membri ai Colectivului Departamentului C.C.T.F.C.,
inc1usiv cadrele didactice care ~i-au depus dosare pentru acordarea gradatiilor de merit.
Ordinea de zi a fost urmatoarea:
1. Prezentarea rezultatelor obtinute in urma evaluarii dosarelor de candidatura de catre Consiliul
Departamentului C.C.T.F.C. ~i a ierarhizarii rezultate in conformitate cu Metodologia de
organizare ~i des:fii~urare a concursului pentru acordarea gradatiilor de merit pentru personalul
didactic din Universitatea Politehnica Timi~oara. ;
2. Prezentarea Strategiei Departamentului C.C.T.F.C. pe perioada 2021-2024, aprobata in cadrul
~edintei Consiliului Departamentului C.C.T.F.C ..
3. Diverse.
Dupa deschiderea ~edintei ~i prezentarea ordinei de zi, la pct. 1 directorul departamentului
prof.dr.ing. Florin BELC precizeaza ca au fost inregistrate doua dosare de concurs din cadrul
departamentului pentru acordarea gradatiilor de merit. De asemenea, arata faptul ca numarul de
locuri aprobate Departamentului Cai de Comunicatie Terestre, Fundatii ~i Cadastru de catre
Universitatea Politehnica Timi~oara pentru concursul din anul 2021 este acel~i cu numarul de
dosare depuse. In continuare, prezinta rezultatele obtinute de candidati in baza evaluarii efectuate
de catre Consiliul Departamentului C.C.T.F.C.
Se arata ca prin analizarea continutului dosarelor ~i a punctajelor obtinute s-a ajuns la conc1uzia
ca ambele dosare depuse intrunesc conditiile pentru a fi acceptate, iar punctajele evidentiate sunt
mai mari decat minimul stabilit de regulamentul de acordare a gradatiilor de merit.
De asemenea, se prezinta membrilor Colectivului Departamentului C.C.T.F .C. ierarhizarea
rezultata in urma stabilirii valorii absolute cu care s-a depa~it punctajul minim necesar pentru
fiecare dosar, ~i anume:
1. ~.l.dr.ing. Rare~ HALBAC COToARA ZAMFIR, cu un nurnar de puncte de 14.662,81,
fata
, de 1.400 necesare.
2. Prof.dr.ing. Adrian CIUTINA,cu un numlr de puncte de 14.07~75, fata de 2.400
necesare.
Membrii Colectivului Departamentului Sunt consultati daca au observatii sau comentarii privind
dosarele. de concurs sauevaluarea efe'ctuata de citre Consiliul Departamentului C.C.T.F.C.
.

Nu exista c(unentarii sau observatii Cll privire la dosarele de concurs sau la rezu:ltateIe
evaluarii efectuate in COllsiliul Departamentului C.C.T.F.C.
Se hotara~tein 1Jn~!';!!!i!?"!e -;i! ~~~~:~~!:; p;+"~iud ~ViJ.~Uli;ui pcuiru ucortiarea graciafiiiOl' <le
merit sa tie maintate s.pre COllsiliul Facultafiide Constructii din Timi~oara.
.
Omis cele de omis.
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