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DECANAT. 

  

EXTRAS DIN PROCESUL VERBAL AL ŞEDINŢEI CONSILIULUI FACULTĂŢII 

din data 06.10.2015, ora 9.30 (sala 305) 

 

 

 Şedinţa s-a desfăşurat în prezenţa a 12 membri (12 cadre didactice din 14), din efectivul 

total de 19 membri.  

 Ordinea de zi : 

 

1. Votarea modificărilor la structura statelor de funcții/posturilor scoase la concurs în anul 

universitar 2015-2016 

 

1. Decanul facultății informează Consiliul asupra modificărilor survenite în urma publicării în 

Monitorul Oficial a ordonanței de urgență nr. 41/30.09.2015, precum și asupra confirmărilor care 

au sosit pe cale oficială de la MECS privitor la recunoașterea titlului de doctor pentru doamnele 

Asist.dr. Claudia Borca și Asist.dr. Adina Dumitru (documente primite înainte de 30.09.2015). În 

aceste condiții, Consiliul facultății a decis în unanimitate următoarele: 

- modificarea structurii statelor de funcțiuni aprobate în ședința ordinară din 25.09.2015, în 

sensul eliminării posturilor de Asistent 20 (Departamentul de Științe ale Educației) și Lector 19 

(Departamentul de Psihologie) pentru a fi scoase la concurs, și menținerea calității de titular pe 

posturile de asistent universitar pentru doamnele Asist.dr. Claudia Borca și Asist.dr. Adina 

Dumitru, în departamentele din care provin.  

- în cazul doamnei Asist.drd. Rodica Pantelie (Departamentul de Psihologie) și al domnului 

Asist.drd. Adrian Dabu (Departamentul de Sociologie), întrucît, conform precizărilor din OUG nr. 

41/30.09.2015, art. XI, alin. 2, care indică faptul că o eventuală prelungire a contractului de muncă 

pentru anul 2015-2016 este ”în funcţie de gradul de îndeplinire de către acestea <persoanele 

vizate, n. ns.> a obligaţiilor aferente programelor de studii doctorale”, și pentru că dumnealor nu 

vor putea finaliza studiile doctorale pînă la sfîrșitul anului universitar 2015-2016, Consiliul a 

menținut structura statelor de funcțiuni/posturilor din 25.09.2015, fără să îi includă cu calitatea de 

titular în departamentele din care provin. 



 

 

 

 PAGINA  |                                                                                                                                          Telefon: 0256-592.303        
 Email: dci@rectorat.uvt.ro 
Website: http://www.uvt.ro/ 

 

2 

.. 

         . 
 
  

B-dul Vasile Pârvan, Nr. 4, 300223 Timişoara, România. 
 Tel./Fax: +4 0256-592.320, www.socio.uvt.ro. 

. 

 

DECANAT. 

 Totodată, decanul a suspus votului Consiliului facultății și propunerea Departamentului de 

Asistență socială pentru scoaterea la concurs a postului de profesor 3 din statul de funcțiuni al 

departamentului respectiv (post suplimentar față de cele validate în ședința din 25.09.2015). 

Propunerea a întrunit 6 voturi pentru, 1 împotrivă și 5 abțineri, fără să reunească numărul de voturi 

necesare (jumătate plus unul dintre cei prezenți) și a fost respinsă. În consecință, în acord cu 

hotărîrile din ședințele de Consiliu al facultății din 25.09.2015 și 06.10.2015, în anul universitar 

2015-2016 se vor scoate la concurs în facultatea noastră următoarele posturi: 

 

Nr. 

crt. 

Departament Postul scos la concurs 

1 Științele educației Conferențiar 6 

2 Științele educației Conferențiar 7 

3 Asistență socială Conferențiar 9 

4 Psihologie Lector 17 

5 Psihologie Lector 18 

 

 

 DECAN, 

      Prof.univ.dr. Alin Gavreliuc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timişoara, 06.10.2015  


