
 
 
  

ANEXA B 

Facultatea de Construcţii 

Nr. 142/04.03.2022 

EXTRAS DIN PROCESUL-VERBAL AL ȘEDINȚEI 

CONSILIULUI FACULTĂȚII DE CONSTRUCŢII  

din data de 04.03.2022 

 

Şedinţa s-a desfăşurat în prezenţa a 31 membri, din care 25 cadre didactice, 6 studenți din efectivul de 35 

membri ai Consiliului. 

La punctul 1 al ordinii de zi, “Avizarea propunerilor de scoatere la concurs a posturilor didactice pe durată 

determinată în semestrul al II-lea al anului universitar 2021/2022  s-a pus în discuţia membrilor Consiliului 

propunerea directorilor de departament, care a fost făcută luând în considerare:  

1) faptul că posturile didactice propuse figurează vacante în statele de funcții pentru anul universitar 

2021/2022;  

2) notele de fundamentare (anexate) care specifică oportunitatea ocupării posturilor din perspectiva 

strategiei de dezvoltare a departamentului și a resurselor financiare disponibile: 

- încadrarea în cheltuielile de personal;  

- dinamica populației școlare (nr. de studenți) și a ofertei educaționale (nr. de programe de 

studii);  

- necesitatea imediată de acoperire a activităților din structura posturilor propuse;  

 

În urma analizei propunerilor din perspectiva punctelor menționate mai sus, a fost avizată de către Consiliu, 

cu 31 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 abțineri, următoarea listă:  

Departament 
Poziția în 
statul de 

funcții 

Funcția 
didactică 

Disciplinele postului și limba 
de predare (extrase din statele 

de funcții) 

Durata angajării 
(nedeterminată/determinată) 

Mecanica 
construcţiilor 

42 Asistent 
Rezistenţa materialelor I; 
Rezistenţa materialelor II. 

determinată 

Mecanica 
construcţiilor 45 Asistent 

Mecanică II; 
Metode numerice; 
Mecanică I. 

determinată 

Structuri 13 Şef lucrări Geologie inginerească. determinată 

 

Decan,         Secretar șef, 

    Prof.dr.ing.Daniela-Lucia MANEA                Ing. Liliana Iacob 

 

 



 
 

ANEXA C 

Facultatea de Construcţii 

Nr. 143/04.03.2022 

Nr. reg. 6379/04.03.2022 

 

 

CĂTRE  

RECTORATUL UNIVERSITĂȚII TEHNICE DIN CLUJ-NAPOCA 

ÎN ATENȚIA PRORECTORATULUI DIDACTIC 

 

  

Prin prezenta vă transmitem lista posturilor didactice propuse pentru ocuparea prin concurs pe durată 

determinată în semestrul al II – lea,  al anului universitar 2021/2022  însoțită de extrasele din procesele-

verbale ale ședințelor de departament și de extrasul din procesul-verbal al ședinței Consiliului Facultății de 

Construcţii în care au fost avizate acestea, aprobată de către decanul facultății.  

 

Departament 
Poziția în 
statul de 

funcții 

Funcția 
didactică 

Disciplinele postului și limba 
de predare (extrase din statele 

de funcții) 

Durata angajării 
(nedeterminată/determinată) 

Mecanica 
construcţiilor 

42 Asistent 
Rezistenţa materialelor I; 
Rezistenţa materialelor II; 

determinată 

Mecanica 
construcţiilor 45 Asistent 

Mecanică II; 
Metode numerice; 
Mecanică I 

determinată 

Structuri 13 Şef lucrări Geologie inginerească determinată 

 

 

Decan,         Secretar șef, 

         Prof.dr.ing.Daniela-Lucia MANEA              Ing. Liliana Iacob 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 


