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Nr. 635/21.09.2020 
 

EXTRAS 
din PROCESUL VERBAL  

încheiat în data de 21 septembrie 2020 
 

în cadrul : Ședinței CONSILIULUI FACULTĂŢII DE MECANICĂ ŞI TEHNOLOGIE 
 

 Prezența: 14/14 
 
 Ordinea de zi: 
 
1. Aprobarea statelor de funcțiuni ale celor doua departamente (DAT si DFMI); 
2. Validarea rezultatelor concursului pentru ocuparea postului de conferențiar pozitia 11 din statul de funcțiuni al 
DFMI; 
3. Aprobarea comisiei pentru analiza dosarelor de burse (anul univ. 2020-2021, sem I); 
4. Diverse. 
 

Se trece la punctul 1 al ordinii de zi: Aprobarea statelor de funcțiuni ale celor două departamente (DAT și 
DFMI). Domnul decan, conf. univ. dr. ing. Alin RIZEA invită pe cei doi directori de departamente să își prezinte 
statele de funcțiuni 
  Doamna Director DFMI, conf. univ. dr. ing. Monica IORDACHE, prezintă sinteza statului de funcțiuni al 
DFMI și precizează că statul a fost aprobat în unanimitate în ședința de departament din data de 18.09.2020, astfel 

Posturi didactice Profesori + conferenţiari Şef lucrari/Lectori + asistenti 

Total Ocupate 
% 

ocupate 
Total Ocupate % ocupate Total Ocupate % ocupate 

32 18 56 11 9 82 21 9 67 
 
Totodată se propune și scoaterea la concurs a două posturi după cum urmează: 
- 1 post de conferențiar universitar, în semestrul II, anul univ. 2020-2021; 
- 1 post de șef lucrări, în semestrul II, anul univ. 2020-2021. 
Consiliul FMT votează și aprobă în unanimitate statul de funcțiuni al DFMI, pentru anul univ. 2020-2021. 
 
Doamna Director DAT, ș. l. dr. ing. Helene ȘUSTER, prezintă sinteza statului de funcțiuni al DAT, astfel: 

Posturi didactice Profesori + conferenţiari Şef lucrari/Lectori + asistenti 

Total Ocupate 
% 

ocupate 
Total Ocupate % ocupate Total Ocupate % ocupate 

30 18 60 13 13 100 16 5 29 
Se precizează ca statul de funcțiuni al DAT a fost aprobat prin vot online al membrilor departamentului cu 12 

voturi pentru, 6 abtineri și 0 voturi contra. 
Totodată se propune și scoaterea la concurs a două posturi după cum urmează: 
- 1 post de șef lucrări, în semestrul II, anul univ. 2020-2021; 
- 1 post de șef lucrări, în semestrul II, anul univ. 2020-2021. 
Consiliul FMT votează și aprobă în unanimitate statul de funcțiuni al DAT, pentru anul univ. 2020-2021. 

 
 Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: Validarea rezultatelor concursului pentru ocuparea postului de 
conferențiar pozitia 11 din statul de funcțiuni al DFMI. 
 Domnul decan, conf. univ. dr. ing. Alin RIZEA, prezintă referatul președintelui comisiei de concurs pentru 
ocuparea postului didactic vacant de conferențiar universitar, poziția 11, din statul de funcțiuni al DFMI, în care se 
recomandă ca postul conferențiar universitar, poziția 11, din statul de funcțiuni al DFMI să fie ocupat de d-na șef 
lucrături dr. ing. Belu Nadia. 
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 Consiliul FMT validează în unanimitate rezultatelor concursului pentru ocuparea postului de conferențiar 
pozitia 11 din statul de funcțiuni al DFMI. 
 
 Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: Aprobarea comisiei pentru analiza dosarelor de burse (anul univ. 2020-
2021, sem I). 
 Domnul decan, conf. univ. dr. ing. Alin RIZEA, prezintă Consiliului FMT componența Comisiei propuse pentru 
analiza dosarelor de burse (anul univ. 2020-2021, sem I): 
 
 Președinte - conf. univ. dr. ing. Rodica NICULESCU, prodecan FMT 
 Membri: - conf. univ. dr. ing. Monica IORDACHE, director DFMI 
    - Cristina ONESCU, secretar FMT 
     - stud. Georgiana SAVU, reprezentant CFMT, AR 
    - stud. Doina MIHAI, reprezentant CFMT, TCM 
    - stud. Luiza ION, reprezentant CFMT, IEI 
    - stud. Roxana POPA, reprezentant CFMT, ITT 
 
 Consiliul FMT votează și aprobă în unanimitate componența Comisiei propuse pentru analiza dosarelor de 
burse (anul univ. 2020-2021, sem I). 
 
 Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: Diverse. 
 4.1. Domnul decan, conf. univ. dr. ing. Alin RIZEA, prezintă propunerile venite de la DFMI de modificare a 
standardelor minimale pentru asistent universitar și șef lucrări, în domeniul Inginerie Industrială și Management, 
valabile în Universitatea din Pitești 
 Consiliul FMT votează și aprobă cu 13 voturi pentru si 1 abținere modificările propuse. 
 
 4.2. Domnul decan, conf. univ. dr. ing. Alin RIZEA, informează Consiliul FMT în legătură cu deschiderea 
anului universitar 2020-2021. Aceasta se va face doar cu studenții anilor întâi, cu respectarea tuturor măsurilor în 
vigoare de prevenire și combatere a efectelor pandemiei. Studenții vor fi împărțiți în serii de 20-25 studenți. Se 
cere implicarea celor doi directori de departament pentru organizarea deschiderii, precum și a îndrumătorilor de 
an. 
 
 
 

DECAN, 
Conf. univ.  dr. ing. Alin Daniel RIZEA 

 
 
 


