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Anexa 3 
Cod SMIS proiect: 148345 

Axa prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă 

Acţiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-

incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE 

Titlul proiectului „Facilitarea accesului studenților UPT la educația digitală -EduUPT” 

OIR/OI responsabil: Autoritatea pentru Digitalizarea României 

 
Nr.  

Proces verbal final 
evaluare dosare de candidatură  

pentru atribuirea echipamentelor IT (laptopuri) pentru persoanele din grupul ţintă al proiectului 
POC 2.3.3/2/148345 „Facilitarea accesului studenților UPT la educația digitală –EduUPT” 

la nivelul Universității Politehnica Timișoara 
I. Aspecte prealabile: 
 
1.1. Comisia de evaluare a fost desemnată prin decizia nr. 74/112C/20.01.2022 și este formată 

din: 
 

Președinte  Conf. univ. dr. ing. Gabriela-Alina DUMITREL, Prorector UPT, Manager proiect 
EduUPT 

Membru  Conf. univ. dr. ing. Victoria-Larisa IVAȘCU, Asistent manager proiect EduUPT 
Membru Alina-Monica ATANASESCU, Jurist proiect EduUPT 

 
 
1.2. Anunțul pentru selecția dosarelor a fost publicat pe site-ul universității și ale facultăților în data 
de 18.01.2022 
 
1.2. Comisiile de evaluare de la nivelul facultăților au transmis procesele verbale și dosarele 

candidaților, după cum urmează: 
 
 

 Facultatea Automatică și Calculatoare, PV 200/ 02.06.2022, un număr de 2 dosare, din care 
2 ADMISE și evaluate și 0 RESPINSE. 
 

 
 
II. Verificarea dosarelor sub aspectul existenței tuturor documentelor solicitate (art. 7 din 
metodologie):  

 cerere (Anexa 1.2); 
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 declarație privind evitarea dublei finanțări (Anexa 1.3); 

 formular de înregistrare individuală (Anexa 1.4); 

 acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa 1.5); 

 copie CI; 

 documentele solicitate în Anexa 1 la Regulamentul privind acordarea de burse și ajutoare 
sociale pentru studenții ciclurilor de învățământ universitar de licență și master în 
Universitatea Politehnica Timișoara, începând cu anul universitar 2017-2018 – HS 
235/18.09.2017 (în cazul studenților care nu beneficiază de bursă socială/bursă socială 
ocazională, dar care îndeplinesc condițiile pentru acordarea acestora). 

În urma verificării documentelor depuse de solicitanți, comisia constată următoarele: 

 2 dosare complete 

 0 dosare incomplete  
 

III. Verificarea calității de student a candidaților și îndeplinirea criteriilor de eligibilitate. 
Stabilirea ierarhiei candidaților, în urma aplicării criteriilor de eligibilitate și dacă e cazul a 
celor de departajare: 
 

Nr. 
crt. 

MARCA Facultatea Ciclul 
de 

studii 
și anul 

de 
studii 

Domeniul/ 
specializarea 

Admis/ 
respins. 

1 LM613336 AC L CTI/CALCULATOARE ADMIS 

2 LO613415 AC L IS/AIA ADMIS 

 
NOTĂ: În procesul de evaluare și ierarhizare au intrat numai dosarele complete, care au fost 
depuse în termen. 
 

Rezultatele centralizate, stabilite la pct. III din prezentul proces verbal, vor fi postate pe site-
ul universității și al facultăților și vor fi comunicate pe e-mail candidaților. 
 
Drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal, într-un exemplar original, a câte 4 pag, azi 
data de 06.06.2022. 
 
Comisia: 
DUMITREL GABRIELA-ALINA, semnătura _______ 
IVAȘCU VICTORIA-LARISA, semnătura _______ 
ATANASESCU ALINA-MONICA, semnătura _______ 
 

 


