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Proces verbal, 

 

 Încheiat astăzi 13.02.2017 cu ocazia şedinţei Consiliului Facultăţii. 

Ordinea de zi: 

1. Aprobarea rezultatelor concursurilor didactice;  

2. Validarea fișei de raportare a activității lunare a personalului didactic;  

3. Diverse. 
 

1. Aprobarea rezultatelor concursurilor didactice. 

La departamentul MNI pentru postul de lector pe perioada determinată, poziția 25, s-a înscris un 

singur candidat, dna. ec. dr. Oriana Helena Negulescu, iar Raportul privind concursul recomandă 

ca aceasta să ocupe postul scos la concurs. Consiliul facultății a aprobat în unanimitate ca postul 

nr. 25 din Statul de funcțiuni al Departamentului MNI să fie ocupat de dna. ec. dr. Oriana Helena 

Negulescu. 

La departamentul FCTE pentrul postul de conferențiar, poziția 18, s-a înscris un singur candidat, 

dna. lector dr. Sorina Botiș, iar Raportul privind concursul recomandă ca aceasta să ocupe postul 

scos la concurs. Consiliul facultății a aprobat în unanimitate ca postul nr. 18 din Statul de 

funcțiuni al Departamentului FCTE să fie ocupat de dna. lector dr. Sorina Botiș. 

La departamentul MTSAI pentru postul de profesor, poziția 9, s-a înscris un singur candidat, 

conf.dr Cristinel Petrișor Constantin, iar Raportul privind concursul recomandă ca acesta să 

ocupe postul scos la concurs. Consiliul facultății a aprobat în unanimitate ca postul nr. 9 din 

Statul de funcțiuni al Departamentului MTSAI să fie ocupat de dl. conf. dr. Cristinel Petrișor 

Constantin. 

2. Validarea fișei de raportare a activității lunare a personalului didactic. Consiliul 

facultății a validat cu unanimitate de  voturi Fișa de raportare a activității lunare a personalului 

didactic. 

 

3. Diverse. 

3.1. Dl. Decan a propus spre validare Comisia de admitere pentru sesiunea iulie-septembrie 

2017. Consiliul facultății a validat cu unanimitate de voturi Comisia de admitere pentru 

sesiunea iulie-septembrie 2017. 

3.2. Dl. Decan a propus spre validare probele de concurs, comisiile de concurs și comisiile 

de contestații pentru de admitere sesiunea iulie-septembrie 2017. Consiliul facultății a validat cu 

unanimitate de voturi propunerile. 



3.3. Dl. Decan a supus atenției Consiliului facultății noile cuantumuri ale taxelor de 

școlarizare, pentru programele de licență, IF și ID, 3000 lei, pentru programele de masterat 3500 

lei, pentru programul MBA 4500 lei. 

3.4. Dl. Decan a supus atenției Consiliului facultății propunerile de locuri pentru admitere. 

3.5. Dl. Decan a pus în discuție actualizarea planurilor de învățământ atenționând asupra 

obligativității de a introduce în planurile de învățământ de la ciclul licență a disciplinei ”Scrierea 

academică”, 14 ore curs în semestrul I sau II (un modul la 2 săptămâni). 

3.6. Schimbări legate de Buletinul Universității Transilvania, seria V. 

3.7. Se convoacă ședința Consiliului Facultății marți, 14.03.2017, ora 13, sala AIII1. 

 

 

 

 

              Decan,        A consemnat, 

Prof.univ.dr. Gabriel Brătucu     Conf.univ. dr. Ioana Chiţu 


