
SARCINI/RESPONSABILITATI MEMBRII BIROULUI  

Director Departament prof.dr.ing. Ilare BORDEASU 

 Reprezentare/ Coordonare promovare imagine departament si cooptare sutdenti 

 Coordonare/dezvoltare strategie departament 

 Conducere/coordonare activitate administativa 

 Coordonarea elaborarii politicilor de încadrare, promovare, perfectionare si evaluare a 

cadrelor didactice si personalului de cercetare si administrativ si urmarirea îndeplinirii lor 

 Coordonare si control Secretariat  

 Coordonare politici doctorat -împreuna cu Presedinții Comisilor Didactice și de Cercetare  

 Coordonare/Cooperare interna si international – împreună Presedinții Comisilor Didactice și 

de Cercetare  

 Angajare/disponibilizare personal 

 Mediere conflicte  

 Decernare titluri/diplome  

 Coordonarea elaborarii politicilor de întocmire a statelor de functiuni didactice si de 

cercetare si urmarirea îndeplinirii lor   

 Avizarea participarii unor membri ai comunitatii în diverse comisii 

 Coordonare activitati si manifestari cultural-artistice si sportive  

 Comunicare-cooperare cu organizatiile sindicale si profesionale ale angajatilor  

 Comunicare-cooperare cu organizatiile studentești  

 Comunicare-cooperare cu asociatiiile absolventilor 

 Aprobare delegatii si proiecte 

 Coordonare/evaluare management departament 

 Coordonare/evaluare cadre didactice – împreună cu Președintele Comisiei Didactice 

Prof.dr.ing. Dumitru TUCU  

 Coordonare/dezvoltare strategie didactica  

 Coordonare si control activitate didactica 

 Comunicare-cooperare cu organizatiile sindicale 

 Coordonarea elaborarii politicii de dezvoltare a infrastructurii informatice si de comunicatii 

si urmarirea îndeplinirii ei   

 Coordonarea elaborarii politicilor de dezvoltare laboratoare, achizitii, investitii, reparatii si 

întretinere referitoare la patrimoniul imobiliar si urmarirea îndeplinirii lor   

 Sprijinire si urmarire acreditare specializări licență și mastere 

 Orientare-monitorizare politici ale departamentului privind programe de studii, curricula si 

fișele disciplinelor  

 Coordonare politici privind materialele didactice si suportul tehnic 

 Promovare, sprijin și monitorizare programe de cooperare didactica nationale, europene,  

 Coordonare si control structuri din departament pentru asigurarea calitatii  

 Coordonare politicile de evaluare a studenâilor 

 Coordonare organizare concursuri profesionale studentesti 

 Coordonare politici doctorat -împreuna cu Directorul de departament și Presedințele 

Comisiei de cercetare 

 Comunicare-cooperare cu asociatiile absolventilor 

 Cooperare decernare titluri/diplome  

 Coordonarea elaborarii politicilor financiare si urmarirea îndeplinirii lor 

 Preia atributiile directorului de departament in absenta acestuia 

 Îndeplinește alte atribuții legate de bunul mers al procesului didactic 

 

 



 

Prof.dr.ing. Dorin LELEA 

 Coordonare/dezvoltare politica strategiei de cercetare –dezvoltare-inovare-transfer 

tehnologic (granturi, contracte terți, publicații) 

 Coordonare/cooperare interna si internationala 

 Coordonare-orientare Centre de Cercetare, Centre de Cercetare de Excelenta, Baze de 

Cercetare, etc. 

 Promovare programe nationale, europene, etc. de cercetare – dezvoltare – inovare, 

monitorizarea proiectelor   

 Coordonare/organizare manifestari stiintifice   

 Gestionează afilieri la organisme si organizatii interne si internationale 

 Coordonare Biblioteca Departamentului (contracte, lucrari, carti, buletinul  UPT, etc) 

 Coordonare politici doctorat -împreună cu Directorul departamentului și Presedințele 

Comisiei Didactice 

 Coordonare si urmarire realizare activitate secretariat stiintific 

 Coordonare si urmarire realizare pagina Web, baza de date, etc. 

 Coordonare Biblioteca (contracte, lucrari, carti, buletinul  UPT, etc) 

 Comunicare-cooperare cu asociatiiile absolventilor  

 Comunicare-cooperare cu organizatiile studentilor 

 Decernare titluri/diplome 

 Preia atributiile Directorului de department in absenta acestuia si Președintelui Comisiei 

Didactice 

 Îndeplinește alte atribuții legate de bunul mers al activității de cercetare 

 

Timisoara 

02.03.2020                                                 Întocmit, 

Director department   

    Prof.dr.ing. Ilare Bordeasu 

     

          


