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PROCES VERBAL 

al $edinlei Consiliului Departamentului de Mecatronica 
din 09.12.2022 

, 

Universitatea 
Politehnica -
Timi~oara .: JI 

La ~edinla participa ~apte membri ai consiliului (prof. Erwin·Ch. Lovasz, prof. Davidescu 
Arjana, prof. Gruescu Corina-Mihaela, prof. Voda Mircea, conf. Carmen Sticlaru ~i s.1. Cristian 
Moldovan). DI conf. Valentin Ciupe nu a fost prezent, fiind titularul unui dosar inscris la Concursul de 
gradalii de merit ~i dl. Conf. losif Caraba~ nu mai are calitatea de membru al Consiliului de 
Departament, fi ind pension at. 

DI prof. Erwin-Ch. Lovasz comunica ordinea de zi : 
1. Discutarea dosarelor depuse la Departamentul de Mecatronica pentru oblinerea gradaliei 

de merit pe anul 2023. 
2. Aprobarea comisiilor de concurs pentru posturile 22 ~i 38 din Statui de funcliuni ale 

Departamentului de Mecatronica 
3. Diverse 

A fost depus un dosar dosar, intocmit de: 
conf.dr.ing. Valentin Ciupe 

Omis cele de omis 

Conform art. 12 din HS 119/18.04.19, Consiliul departamentului trebuie sa evalueze 
corectitudinea componenlei dosarelor de concurs ~i a modului de completare a grilei de 
autoevaluare. 

Se constata ca, din punct de vedere formal , dosarul a fost intocmit conform cerinlelor 
metodologiei, respectiv conlin un CV (format Europass), grila de (auto)evaluare pentru perioada 
ultimilor 5 ani (cu exceptia sectiunii IIA, care se refera la intreaga activitate), pe formatul prezentat in 
Anexa 3 la metodologie ~i dovezile necesare pentru sustinerea punctajului revendicat, in 
conformitate cu precizarile din grila ~i din Anexa 2 la metodologie. 

La analiza dosarului depus de conf.dr.ing. Valentin Ciupe, rezulta ca acesta a revendicat un 
numar de 10.885,44 puncte. Fa\a de punctajul minim de calificare, acestea asigura 0 diferenta de 
8.885,44 puncte. 

Din discutia dosarului au rezultat urmatoarele observatii : 

Se constata ca, din punctul de vedere al punctajului minim pe sec\iuni, conform grilei de 
autoevaluare, candidatul indeplineste condi\iile minimale pentru acordarea grada\iei de merit. 

Dosarul validat in urma analizei Consiliului departamentului va fi transmis spre Consil iul 
Faculta\ii de Mecanica , pentru urmatoarea etapa de evaluare. 

Timi~oara, 

09.12.2022 
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