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EXTRAS
din PROCESUL VERBAL

încheiat în data de 21 septembrie 2016
în cadrul CONSILIULUI FACULTĂŢII DE MECANICĂ ŞI TEHNOLOGIE

Domnul Decan, conf. dr. ing. Alin Daniel RIZEA, constată că şedinţa CONSILIULUI FACULTĂŢII
este statutară.

Ordinea de zi este următoarea:
1. Aprobarea statelor de funcţiuni pentru anul universitar 2016–2017;
2. Discutarea unor reguli referitoare la eventualele cereri de transfer ale studenţilor între diferitele
programe de studii ale FMT;
3. Diverse.
Se trece la punctul 1 al ordinei de zi:
Consiliul facultăţii votează şi aprobă în unanimitate:
– Statul de funcţiuni al Departamentului de Autovehicule şi Transporturi, care include 32 de posturi,

din care 19 posturi ocupate de titulari;
– Statul de funcţiuni al Departamentului de Fabricaţie şi Management Industrial, care include 37 de

posturi, din care 19 posturi ocupate de titulari.
Se trece la punctul 2 al ordinei de zi:
Consiliul facultăţii votează şi aprobă în unanimitate regulile referitoare la eventualele cereri de

transfer ale studenţilor între diferitele programe de studii ale FMT, astfel:
– 1. se acceptă transferul în raport de 1 student la 30;
– 2. studentul care solicită transferul între programele de studii trebuie să fie integralist;
– 3. eventualul transfer nu trebuie să dezechilibreze formaţiile de studiu existente;
– 4. se va analiza fiecare solicitare de transfer în parte.
Se trece la punctul 3 al ordinei de zi:
Domnul Decan aduce la cunoştinţa Consiliului FMT următoarele:
– a fost elaborat planul de muncă al Consilului facultăţii;
– s-a stabilit ca şedinţele ordinare ale Consilului facultăţii să se desfăşoare lunar, în ultima săptămână

calendaristică, în ziua de miercuri la ora 12.00;
– vineri, 23.09.2016 la ora 10.00 are loc în Sala Senatului ceremonia de decernare a titlului de Doctor

Honoris Causa domnului prof. univ. dr. ing. Abdellatif MIRAOUI;
– festivitatea de deschidere a anului universitar 2016-2017 are loc în data de 03.10.2016.

DECAN,
Conf. dr. ing. Alin Daniel RIZEA


