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PROCES 
'/ERBAL

al Sedinlei de Consiliu al Departamentului MMUT,

din data de 20.01.2022

La gedinlS au fost prezenti 7 din cei 8 membri, conform semniturilor atapte prezentului proces verbal, Sedinla fiind

statutari.

Ordinea de zi a fost urmitoarea:

l. Finallzare distribuire studenti pe tene si cadre didactice, la licenta si dhertatie;

2, lnfornare despre fondul departanentula|
3. Stadiu finalizare docunente frl,lCSlS;

4. Diverse,

Punctul 1

Dl. prof. Jucu propune Consiliului sd delege autoritatea fiecirui responsabil pe colectiv pentru constituirea tabelului

cu distribuirea temelor de licenti gi disertalie. Listele cu potenlialii candidali se reglsesc la secretariatul facultatii la d-na

secretari Maria. 5e impune trimiterea acestor tabele completate pe mail citre domnul director de departament pdni la data de

26 ianuarie.

Propunerea d-lui prof. ]ucu se aprobi in unanimitate.

Punctul 2

Dl. director Bordeagu atrage atentia asupra sumelor de bani care revin departamentului MMUT in 2022 $ a faptului cd

finanlarea efectivl va veni din 1 5 februarie. Dat fiind termenul foarte scurt, le recomandi tuturor colegilor din departament si

i,;i verifice standurile in vederea eventualelor achizitii necesare.

Dl. director anunfi ci departamentul va primi din nou laptop-uri pentru cadre didactice. Acestea se vor aloca pe bazd

de cerere prealabili, insi doar acelora care au activitate gi rispund solicitirilor conducerii. Din nou, dl. director face apel ca

toate calculatoarele vechi sd fie casate.

Punctu! 3

Dl. prof. lucu este rugat de dl director si prezinte documentele RN(IS necesare pentru a fi expediate. Termenul este 7

februarie 2022. Data de 31 ianuarie se stabilege pentru intdlnirea ;efilor de board-uri, a responsabililor din partea (onsiliului

de departament gi a persoanelor responsabile, care vor finaliza pini la acest termen o primi formi a formularelor completate.

Punctul 4

5e discuti alocarea orelor la plata cu ora pe sem ll al anului universitar 2021-2022.

Cadrelor didactice din departament care candideazi in sem ll pentru promovare li se recomandd suslinerea la plata cu

ora a orelor din postul viza1 in caz de promovare pe noul post, incepind din anul universitar viitor, orele din vechiul post al

acestora vor fi puse la dispozilia departamentului.

Propunerea se voteazi in unanimitate.

Dl. director atrage atenlia cd cei care au plata cu ora gi nu semneazi in termen borderourile lunare, nu vor mai primi

ore la plata cu ora din toamnd.

Nemaifiind alte subiecte de abordat gi nici alte ludri de cuv6nt, se declari 5edinla inchiii.

AVIZAT

Director departament,

Prof. dr. ing.llare BORDEASU

iurocur
Secretar departament,

Silvana SILVESTRU-5EMC0V


