Proces Verbal Ședință Consiliu 24 septembrie 2020
Prezența: 11 cadre didactice, 4 studenți și administratorul șef
Ordinea de zi:
1. Ștatele de funcții pentru anul universitar 2020-2021
2. Diverse

1. Ștatele de funcții pentru anul universitar 2020-2021
Decanul facultății, prof. Lucian Petrescu prezintă situația ștatului de la Școala Doctorală de Geologie
- 3 posturi vacante
Doamna prodecan, conf. Mihaela Stănciucu prezintă ștatul pentru Departamentul de Inginerie
Geologică - în prezent ștatul figurează cu un post mai puțin față de anul trecut (14 posturi față de 15)
și propune scoaterea la concurs a două posturi, unul de profesor și altul de asistent.
Se discută în continuare situația domnului asistent Samoilă Mihai care a intrat în concediu de creștere
copil și a domnului Balint, pentru care se subliniază că dacă nu va finaliza studiile de doctorat în
decurs de cinci ani va fi scos din ștat (in conformitate cu legislatia in vigoare).
Se votează ștatul de la Inginerie Geologică - 15 voturi pentru (unanimitate)
Domnul lector Alexandru Andrășanu întreabă dacă situația financiară a facultății este mai bună față
de cea din ultimii ani? Decanul facultății răspunde afirmativ.
Doamna prof. Iulia Lazăr întreabă dacă indicatorii de cercetare au fost importanți în redresarea
situației financiare a facultății, întrebare la care decanul facultății răspunde tot afirmativ.
Domnul Director de Departament, conf. Gheorghe Ilinca prezintă ștatul Departamentului de
Mineralogie – acesta funcționeză cu 14 posturi în prezent și propune scoaterea la concurs a unui post
de profesor. Printre persoanele vizate pentru ocuparea postului vacant se numara prof. M.Ducea, care
a avut si un aport important la creșterea indicatorilor de cercetare.
Se votează ștatul de la Mineralogie - 15 voturi pentru (unanimitate)
Domnul Director de Departament, conf. Bogdan Niculescu prezintă ștatul Departamentului de
Geofizică – care funcționează în prezent cu 14 posturi. Menționează orele din postul domnului prof.
Ivan Marian, care a ieșit la pensie, au fost normate in prezent intr-un post vacant de lector.
Se votează ștatul de la Geofizică - 15 voturi pentru (unanimitate)
Domnul Director de departament, lector Andrasanu Alexandru prezintă ștatul Departamentului de
Geologie – acesta funcționează în prezent cu 21 de posturi și propune scoaterea la concurs a unui
post de lector.
Se votează ștatul pentru Geologie - 15 voturi pentru (unanimitate)
Domnul Director al Școlii Doctorale de Geologie, prof. Mihai Popa participă la o susținere publică a
unei teze doctorat, motiv pentru care nu este prezent la ședința de consiliu. In ștatul Școlii Doctorale
figureaza 3 posturi vacante de profesor, care nu se scot la concurs. Decanul menționează că nu s-a

depășit numărul posturilor din ștat față de anul trecut și solicită votul membrilor comisiei pentru
ștatul școlii doctorale.
Se votează ștatul pentru Școala Doctorală - 15 voturi pentru (unanimitate)

2. DIVERSE
Decanul facultății precizează că a fost aprobat în Senatul UB calendarul desfășurării alegerilor pentru
postul lăsat vacant în Consiliul Facultății de către domnul lector Mihai Samoilă - perioada 5-9
octombrie 2020, alegeri pe 14 octombrie si validarea alegerilor in CF pe 15 octombrie 2020
Deasemenea domnul decan propune, considerând ca fiind necesara, organizarea festivității de
deschidere a anului universitar 2020-2021, care să se desfășoare în curtea Casei de Cultura a
Studenților, cu respectarea distanțării fizice și purtarea măștii de protecție.
Membrii consiliului sunt de acord și se propune data de 01 octombrie ora 10,00.
Pentru organizarea evenimentului studenții vor întocmi o listă cu numărul de persoane care urmează
să participe la festivitate.
Studenții abordeaza subiectul CAZARE :
- cazările se vor face pe formațiuni de studiu, datorită pandemiei de SARS-Cov2
- studentul Găvenea întreabă dacă studenții anului I vor avea prioritate la cazare
- domnul decan răspunde - în funcție de cerințe si de numarul de locuri puse la dispozitie de catre UB
- decanul subliniază că pt cazare au prioritate studenții integraliști, cei cu situatie sociala dificila sau
cu probleme medicale
- studentul Găvenea întreabă dacă studenții vor fi nevoiți să vină la facultate pt ca să-și ridice cererile
de cazare aprobate
- domnul decan - cererile vor fi transmise centralizat direct la cămin, iar cazarea se va face pe baza
cartii de identitate
Studenții întreabă dacă și ce se știe despre organizarea modulului psihopedagogic. Se discută
posibilitatea de a putea fi derulat si incepand din anul II, având în vedere că durata studiilor la
inginerie geologică și geofizică este de 4 ani, iar modulul psihopedagogic are o durată de trei ani.
Doamna lector Mihaela Scrădeanu întreabă dacă a fost finalizat orarul și dacă a rămas stabilit că
lunea și marțea vor avea loc cursuri online iar miercurea, joia și vinerea activitățile practice
(laboratoare/seminarii) in sistem „fata in fata”.
Dl. decan - orarul este in curs de finalizare si va fi afisat pe site-ul facultatii in data de 01 octombrie.
Domnul conf. Bogdan Niculescu întreabă dacă poate să încarce pe Google drive ștatele? Decanul
răspune afirmativ. Ștatele vor trebui încărcate in Google drive pana vineri 25 septembrie ora 23,00.

