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 La şedinţă au fost prezenti toți cei 9 membri, şedinţa fiind statutară. 
 
 Ordinea de zi a fost următoarea: 
 

1. Analiza laboratoarelor didactice si de cercetare; 
2. Diverse. 

    
          țedința este deschisă de dl. director Bordeațu care le mulțumețte celor de față pentru 
prezență, reamintind că demersurile de analiză a laboratoarelor sunt impuse de auditarea care va veni, 
laboratoarele  trebuind să fie conform normelor ARACIS.  

-  OMIS CELE DE OMIS - 
 
La punctul 1 de pe ordinea de zi, dl. director Bordeațu dă cuvântul d-lui prof. țucu pentru a 

prezenta punctual strategia stabilită pentru analiza laboratoarelor în vederea acreditării ARACIS.  
Se semnalează ți problema practicii studenților la mastere, care va trebui încheiată până în luna 

martie, exceptând specializările unde planul de învătământ este diferit. 
Dl. conf. Ghita afirmă că pentru ISPA ți TATR trebuie deja înaintat raportul. 
Dl. director Bordeațu explică etapele pregătirii pentru vizita ARACIS: 
- 25-29 februarie – țedințe pe specializări sau colective pentru identificarea laboratoarelor ți 

responsabili laboratoare ți standuri; 
- luni, 2 martie – să existe listele, care în final vor fi încărcate pe pagina web a departamentului; 
- până în 9 martie - să fie pregătite cursurile/bibliografia, suporturile de laborator ți câte un caiet 

al studentului. 
Dl. prof. țucu anunță că până lunea viitoare dl. Lontiț va prezenta un model  “Program al 

laboratorului” (unul păstrat la dosar ți unul pe uța laboratorului), conform orarului stabilit. 
Se stabilesc de comun acord persoanele de legătură cu colectivele/specializările, după cum urmează: 
- d-na țl. Bădărău pentru MH; 
- dl. prof. țucu pentru TM; 
- dl. prof. Lelea pentru Mațini Termice; 
- dl. țl. Lontiț pentru AR; 
- dl. conf. Ghita pentru SFM ți VTF. 
Dl. director Bordeațu dorețte ca de acum încolo, primii care vor primi plata cu ora, să fie cadrele 

didactice care, răspund în termen la solicitările pentru bunul mers al activitățillor departamentului ți 
care se implică în realizarea indicatorilor de performanță (publicare lucări, contracte, scriere cărți, etc).  

La punctul 2 de pe ordinea de zi, se stabilețte de comun acord ca țedința viitoare să se țină 
luni, la orele 10. 

 
-  OMIS CELE DE OMIS - 

 
Nemaifiind alte subiecte de abordat şi nici alte luări de cuvânt, se declară şedinţa închisă. 

 
 


