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1. Silviu FOLEA 

Secțiunea 2, paragraf e) Se acordă 15p în loc de 20, deoarece au fost dezvoltate cu echipamente 

achiziționate din contracte proprii și produse de solicitant laboratoare existente. Nu a fost creat un 

laborator nou aferent unei direcții de dezvoltare noi. 

Secțiunea 2, paragraf g) Au fost acordate 5p conform metodologiei de acordare a punctelor. 

Secțiunea 4, paragraf a) Nu a fost responsabil de dosar de evaluare periodica. 15 puncte prin 

cumulare conform metodologiei de acordare a punctelor 

Secțiunea 4, paragraf f) 12p conform metodologiei de acordare a punctelor, prin cumulare 

2. Eva DULF 

Secțiunea 2, paragraf b), 8p conform metodologiei de acordare a punctelor 

Secțiunea 2, paragraf c), 20p este punctajul maxim 

Secțiunea 2, paragraf e), 10p prin cumulare conform metodologiei de acordare a punctelor pentru 

dezvoltarea unor laboratoare existente 

Secțiunea 2, paragraf g), 20p este punctajul maxim 

Secțiunea 2, paragraf f), 10p pentru management de proiecte care au ca si grup tinta activitati 

educationale 

Secțiunea 4, paragraf a), 20p este punctajul maxim 

Secțiunea 4, paragraf b), 10p pentru contribuți la realizarea planurilor de învățământ la master ICAF 

Secțiunea 4, paragraf f), 10p pentru contribuți AQTR Student si IoT 

Secțiunea 4, paragraf h), 20p este punctajul maxim 
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3. Camelia AVRAM 

Secțiunea 2, paragraf a), 5p conform metodologiei de acordare a punctelor 

Secțiunea 2, paragraf d), 10p conform metodologiei de acordare a punctelor 

Secțiunea 2, paragraf 5), 5p conform metodologiei de acordare a punctelor 

Secțiunea 3, paragraf b4), 10p, presedinte/secretar comisie admitere 

4. Lucian BUSONIU 

Secțiunea 2, paragraf c), 10p conform metodologiei de acordare a punctelor 

Secțiunea 4, paragraf c), 5p conform metodologiei de acordare a punctelor 

5. Levente TAMAS 

Secțiunea 2, paragraf b), 14p conform metodologiei de acordare a punctelor 

Secțiunea 2, paragraf b), 8p conform metodologiei de acordare a punctelor 

Secțiunea 2, paragraf d), 10p conform metodologiei de acordare a punctelor 

Secțiunea 2, paragraf e), 5p conform metodologiei de acordare a punctelor 

Secțiunea 4, paragraf e), 10p, participare la ziua portilor deschise, gazda la diferite vizite pe 

Dorobantilor 

Secțiunea 4, paragraf f), 7p conform metodologiei de acordare a punctelor 

6. Iulia CLITAN 

Secțiunea 2, paragraf a), 15p conform metodologiei de acordare a punctelor 

Secțiunea 2, paragraf e), 15p conform metodologiei de acordare a punctelor 

Secțiunea 4, paragraf a), 10p pentru managementul unei activitati in dosar evaluare 

Secțiunea 4, paragraf d), 10p conform metodologiei de acordare a punctelor 

Secțiunea 4, paragraf h), 10p pentru activitatțile rezentate in Anexa 1 

 

 


