
 
 

 

 
 
   HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI FACULTĂŢII DE INGINERIE DIN 

HUNEDOARA 
                ÎN ANUL 2015 
 
 
29.01.2015 
 Stabilirea modalităţii de admitere la FIH, pentru sesiunile de admitere iulie-

septembrie 2015. 
 Aprobare Plan Operaţional 2015. 
 Stabilire date predare lucrare de licenţă/disertaţie. 
  Discutare şi aprobare propunere cumul de funcţii responsabil de infrastructură IT 

de Nivel 1. 
 
09.02.2015 
 Avizare concurs pe posturi 
 Se prezintă Raportul Comisiei, rezultatele. Se supune la vot si se votează în 

unanimitate ocuparea postului de şef lucrări poziţia 19 din Statul de funcţiuni al 
Departamentului de IEII de către candidata Rob Raluca. 

Aprobare Regulament de funcţionare a Consiliului FIH 
Domnul Decan prezintă Regulamentul de funcţionare a Consiliului FIH.  
 
02.03.2015 
Completarea informaţiilor legate de indicatorii transmişi de UPT (Monitor 2013; 

Monitor 2014 - Ordinul 6560/20.12.2012) 
Domnul Decan prezintă membrii comisiilor pentru evaluarea şi asigurarea calităţii la 

nivelul facultăţii şi a departamentelor FIH. Se supune spre aprobare componenţa 
comisiilor, iar ca reprezentant al angajatorilor Dorin Redniciuc - Manager ArcelorMittal 
Hunedoara, iar ca reprezentant al studenţilor Marius Ghiuruţan. 

 
28.04.2015 
     Vizita ARACIS, evaluarea specializării IEmec 
     Informare asupra celor discutate în cadrul şedinţei CA -UPT din 27.04.2015 - 

prezintă  Domnul Decan 
    Situaţia specializării AR-FR 
     Probleme legate de organizarea sesiunii studenţeşti 
 
13.07.2015 
     Aprobare concursuri 
     Post 2 Profesor - Pănoiu Caius 
    Se prezintă Raportul şi decizia Comisiei, rezultatele. Se supune la vot si se 

votează în unanimitate ocuparea postului de profesor poziţia 2 din Statul de funcţiuni al 
Departamentului de IEII de către candidatul Pănoiu Caius. Se supune la vot şi se 
votează în unanimitate ocuparea postului de profesor de către Pănoiu Caius. 

   Admitere 2015 
 
 



  

 
07.09.2015 
    Probleme legate de începerea anului univ. 2015/2016. 
 
15.09.2015 
    Aprobarea gradaţii de merit cadre didactice 
    Stabilirea specializării din cadrul Domeniului Inginerie şi Management, care va 

funcţiona în anul III, an univ. 2015/2016. 
 
07.02.2015 
   Validare comisii concurs posturi didactice sem. I 
   Se prezintă comisiile pentru:  poz.7 -conf., poz.22 - şef lucr. din Statul de 

funcţiuni al DIEII şi poz.26 -şef lucr. din Statul de funcţiuni al DIM. Se supun la vot 
propunerilor departamentelor şi se votează da în unanimitate.  
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