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EXTRAS DIN PROCESUL VERBAL AL ŞEDINŢEI 

CONSILIULUI FACULTĂŢII 

din data de 24.09.2012 

 

Şedinţa s-a desfăşurat în prezenţa a 13 membri din cei 19 ai consiliului Facultăţii. 

Ordinea de zi : 

1. Pregătirea începutului anului universitar 2012-2013 (deschidere, organizare). 

2. Validarea concursurilor pentru posturile didactice care s-au aflat în procesul de 

concurs. 

3. Aprobarea statelor de funcții și a documentelor asociate acestora pentru anul 

univeristar 2012-2013. 

4. Diverse. 
 

 La punctul 1 din ordinea de zi, domnul decan, Conf.univ.dr. Alin Gavreliuc, propune 

următorul grafic al deschiderii anului universitar: 

- pe întreaga  facultate – Amfiteatrul Mare (parter, sediul din Bd. V. Pârvan nr. 4), ora 11.00-

11.30 

- pentru ”Psihologie” - Amfiteatrul Mare (parter, sediul din Bd. V. Pârvan nr. 4), ora 11.30-

12.30 

- pentru ”Științele educației” – Amfiteatrul A33 (etaj 3, sediul din Bd. V. Pârvan nr. 4), ora 

11.30-12.30 

- pentru ”Sociologie” – Amfiteatrul A33 – ora 13.00-14.00 

- pentru ”Asistență socială” - Amfiteatrul Mare (parter, sediul din Bd. V. Pârvan nr. 4), ora 

13.00-14.00. 

Propunerile sunt votate în unanimitate. 

- S-a decis realizarea unui modul inițial de practică la debutul anului universitar, pentru 

familiarizarea studenților cu mediul universitar si cu exigențele academice din UVT (începe cu 

01.10.2012 la Psihologie, și cu 02.10.2012 la Sociologie, Asistență socială și Științe ale educației, 

realizat în colaborare cu CCPOC, coordonat de dna. Conf.univ.dr. Ramona Paloș. 

 

La punctul 2 al ordinii de zi, se dl. decan descrie procesul de concurs care a avut loc în 

departamentele noastre și procedurile specifice care l-au însoțit, prezentînd și punînd la dispoziția 

Consililui dosarele de concurs. Apoi, citește referatele comisilor de specialitate pentru fiecare post în 

parte și supune la vot validarea concursurilor. Rezultatul votului este redat mai jos.
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VALIDAREA REZULTATELOR CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE 

DIN CADRUL FACULTĂȚII DE SOCIOLOGIE ȘI PSIHOLOGIE DE CĂTRE CONSILIUL FACULTĂȚII 

 

Consiliul Facultății de Sociologie și Psihologie din cadrul Universității de Vest din Timișoara a validat rezultatele concursurilor pentru ocuparea 

posturilor vacante, după cum urmează:  

 

Nr. 

crt. 

Departamentul Postul – poziția în statul 

de funcțiuni al 

Departamentului 

Numele, prenumele candidatului 

recomandat de Comisia de 

Concurs să i se acorde titlul 

didactic şi de asemenea, să ocupe 

postul pentru care a candidat 

Nr. total 

cadre 

didactice în 

Consiliul 

Facultății 

Nr. cadre 

didactice 

prezente 

Nr. cadre didactice care au 

votat 

 

pentru abțineri contra 

1 Asistența Socială Conferențiar, poziția 9 Goian Cosmin 14 13 13 - - 

2 Asistența Socială Conferențiar, poziția 10 Bucur Venera 14 13 13 - - 

3 Asistența Socială Conferențiar, poziția 11 Tomiță Mihaela 14 13 13 - - 

4 Asistența Socială Lector, poziția 19 Runcan Patricia 14 13 13 - - 

5 Asistența Socială Lector, poziția 20 Lazăr Theofild 14 13 13 - - 

6 Asistența Socială Lector, poziția 21 Baciu Loreni 14 13 13 - - 

7 Asistența Socială Lector, poziția 22 Pășcuță Adrian 14 13 13 - - 

8 Sociologie Conferențiar, poziția 6 Corici Mironică 14 13 13 - - 

9 Sociologie Lector, poziția 18 Țîru Laurențiu Gabriel 14 13 13 - - 

10 Sociologie Lector, pozișia 19 Vasiluță Ștefănescu Marius 14 13 13 - - 

11 Științele educației Lector, poziția 13 Al Ghazi Loredana 14 13 13 - - 
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La punctul 3 al ordinii de zi, dl. decan constată că nu suntem în măsură să votăm statele de 

funcțiuni decît pentru departamentul care generează un buget excedentar: Departamentul de 

Psihologie. Statul de funcții și documentele asociate acestuia pentru Departamentul de Psihologie sunt 

votate cu 13 voturi pentru, nici o abținere și nici un vot împotrivă. 

Se decide ca statele de funcții ale celorlalte trei departamente care produc deficite să fie 

recalibrate, în așa fel încît pe ansamblu, la capătul acestui proces, facultatea să genereze un buget fără 

deficite. 

Se decid, procedural, pîrghiile care pot fi activate pentru diminuarea deficitelor: 

- mărirea (pînă la dublare) a orelor convenționale din posturi de titular (pînă la 14 ore la 

profesor, și pînă la 16 ore la conferențiar, lector, asistent); 

- mărirea semnificativă a încărcării posturilor vacante (reper: 16  ore convenționale); 

- reunirea și mărirea formațiilor de lucru, acolo unde posibil; 

- analizarea oportunității și viabilității (inclusiv financiare) a posturilor scoase la concurs pentru 

anul universitar 2012-2013. 

Toate aceste demersuri au fost asumate în unanimitate de membrii Consiliului. 

Termen pentru finalizarea primului draft, pe baza noilor exigențe: 25.09, ora 9.00. 

Se va convoca un Consiliu extraordinar pentru validarea statelor la cele 3 departamente, imediat 

ce aceste documente vor genera un buget viabil. 

 

La punctul 4 al ordinii de zi se prezintă memoriul justificativ al doamnei Prof.univ.dr. Ana 

Muntean, de la departamentul de Asistență socială, pentru susținerea strategică a masteratului 

”Prevenirea violenței împotriva copilului în familie și societate”, indicîndu-se oportunitățile ale 

colaborării cu programe universitare din Europa (pornind de la o colaborare inițiala cu Universitatea 

din Cottbus). Consiliul salută acest demers și recomandă inițiatorului programului să urmeze 

procedurile de acreditare ca masterat internațional (în limba engleză), putînd astfel dobîndi un statut 

special (pe baza finanțării superioare), la fel ca celelalte trei masterate strategice ale facultății (OOHP, 

EMAE, ASMC). 

Tot la acest punct de ”Diverse” dl. decan stabilește formarea unui grup de lucru coordonat de 

doamna Lect.dr. Carmen Stanciu, care să stabilească agenda întîlnirii și datele parteneriatului ce se va 

oficializa cu ocazia vizitei echipei de specialiști de la North Dakota State University (SUA), în 

perioada 11-12 octombrie 2012. 

DECAN, 

Conf.univ.dr.Alin GAVRELIUC 

Timişoara, 24.09.2012 


