
 
HOTĂRÂREA 

 Consiliului profesoral al facultăţii de T.P.A.,  
reunit în şedinţa din data de 14.02.2017 

 
Art. 1. Se analizează şi avizează favorabil, în unanimitate de voturi, concursurile 

desfăşurate la datele de 25 şi 26 ianuarie 2017 pentru ocuparea postului de „Asistent 
universitar”, poziţia 4/III la Departamentul de T.A. pe perioadă determinată şi cele desfăşurate la 
datele de 1 şi 2 februarie 2017 pentru ocuparea posturilor de „Conferenţiar universitar” pe 
perioadă nedeterminată, poziţia 1/I la Departamentul de C.E.A. şi poziţia 1/III la Departamentul 
de T.A., din statele de funcţii. 

Art. 2. Se aprobă, în unanimitate de voturi, concursurile desfăşurate la data de 14 
februarie 2017, ale personalului didactic  asociat care va presta activităţi didactice în regim de 
plata cu ora în semestrul al II-lea, al anului universitar 2016-2017, poziţiile 1,2 respectiv 3 din 
statele de funcţii. 

Art. 3. Se aprobă, în unanimitate de voturi, plata cu ora la forma de învăţămînt cu 
frecvenţă la Departamentele de C.E.A., Ş.A. şi T.A. şi la forma de învăţămînt cu frecvenţă 
redusă la Departamentul I.D.I.F.R.E.P.,  privind suplinirea posturilor vacante prin plata cu ora în 
semestrul al II-lea al anului universitar 2016-2017.   

Art. 4. Se aprobă, în unanimitate de voturi, situaţia privind suplinirea posturilor rezervate 
temporar  ale cadrelor didactice titulare aflate în concediu de creştere a copilului, prin plata cu 
ora în semestrul al II-lea, al anului universitar 2016-2017.   

Art. 5. Se aprobă, în unanimitate de voturi,  situaţia privind suplinirea posturilor rezervate 
temporar fără plată de către doctoranzi,  în semestrul al II-lea al anului universitar 2016-2017.   

Art. 6. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa tuturor celor interesaţi şi se afişează pe 
site-ul facultăţii. 
 

    D E C A N,            Secretar şef facultate, 

               PROF.UNIV.DR.ING. RIVIŞ ADRIAN    Ing. Herpuţ Daniela-Marcela 

 

 
1. Prof.Dr.Ing. Riviş Adrian – DECAN   ................................................ 

2. Prof.Dr.Ing. Traşcă Teodor-Ioan – PRODECAN didactic ................................................ 

3. Prof.Dr. Ing. Hădărugă Nicoleta-Gabriela- PRODECAN cercetare................................... 

4. Prof.Dr. Ştef Ducu-Sandu – DIRECTOR departament C.E.A............................................ 

5. Conf.Dr.Ing. Stoin Daniela – DIRECTOR departament T.A............................................... 

6. Conf.Dr. Velciov Ariana-Bianca - DIRECTOR departament Ş.A....................................... 

7. Conf.Dr.Ing. Dogaru Diana-Veronica – Responsabil calitate facultate.............................. 

8. Şef lucr.Dr.Ing. Bordean Despina-Maria   ................................................. 

9. Conf.Dr. Mişcă Corina-Dana    ................................................. 

10. Ing. Achim Simion-Denis – masterand   ................................................. 

11. Ing. Daniloni Marcel-Nicolae – masterand  ................................................. 

12. Ing. Pintea Marius-Alexandru – masterand  ................................................. 

 

 


