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EXTRAS
din PROCESUL VERBAL

încheiat în data de 3 noiembrie 2016
în cadrul CONSILIULUI FACULTĂŢII DE MECANICĂ ŞI TEHNOLOGIE

Prezenţa: 12 din 15.
Domnul Decan, conf. dr. ing. Alin Daniel RIZEA, constată că şedinţa extraordinară a CONSILIULUI

FACULTĂŢII este statutară.
Ordinea de zi este următoarea:
Ordinea de zi (cf. planului de muncă):
1. Informare privind desfăşurarea admiterii pentru anul universitar 2016 – 2017 şi analiza provenienţei

studenţilor.
Material întocmit de: conf. univ. dr. ing. IORDACHE Monica / Comisia de Admitere

2. Analiza promovabilităţii studenţilor de la programele de studii prin prisma rezultatelor obţinute în
anul univ. 2015-2016.
Material întocmit de: Comisia pentru asigurarea şi evaluarea calităţii

3. Plan de masuri privind implementarea recomandărilor comisiei ARACIS de evaluare instituţională.
Material întocmit de: conf. univ. dr. ing. Alin RIZEA

4. Informare privind organizarea activităţilor de popularizare a programelor de studii de licenţă în
licee.
Material întocmit de: Comisia pentru cooperare cu mediul socio-economic şi probleme studenţeşti

5. Informare privind pag web şi de facebook a FMT.
Material întocmit de: conf. univ. dr. ing. Monica IORDACHE

6. Diverse.
Materialele de la punctele 1, 3, 4 şi 5 sunt prezentate ca fisiere distincte. Prezentarea materialului de la

punctul 2 a fost amânata pentru sedinta urmatoare
Punctul 6.Doamna prodecan, conf. univ. dr. ing. Monica IORDACHE informează C–FMT cu privire la

distribuţia fondului de burse, care este următoarea:
Sem. I
100 burse de merit (BM);
77 burse de ajutor social permanente (BASP), dintre care 3 se acordă pe întreg anul calendaristic;
7 burse de ajutor social ocazionale (BASO), acestea urmând a se acorda pentru o singură lună;
Sem. II
94 burse de merit (BM);
77 burse de ajutor social permanente (BASP), dintre care 3 se acordă pe întreg anul calendaristic;
7 burse de ajutor social ocazionale (BASO), acestea urmând a se acorda pentru o singură lună.
Numărul burselor sociale permanente acordate este egal cu numărul dosarelor depuse.
Fondul pentru bursele sociale ocazionale va permite (pentru câte o lună) acordarea următoarelor burse

de ajutor social:
– în sem. I: 7 BASO, în valoare de 200 lei/bursă;
– în sem. II: 7 BASO, în valoare de 200 lei/bursă.
Se supune la vot distribuţia fondului de burse şi se votează în unanimitate.
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Domnul decan, conf. univ. dr. ing. Alin RIZEA informează de existenţa procedurii de lucru pentru
echivalarea situaţiilor şcolare ale studenţilor; propune întâlniri cu studenţii pentru discutarea şi rezolvarea
problemelor acestora. Se supune la vot propunerea şi se votează în unanimitate.

Domnul decan, conf. univ. dr. ing. Alin RIZEA informează Consiliul FMT referitor la:
– Auditul pe fişele disciplinelor; va avea loc în data de 16.11.2016;
– prezentarea “DACIA” în sala T 301; va avea loc în data de 17.11.2016;
– modificarea siglei FMT;
– machetă cercetare pe 2017;
– participarea domnului decan la “Întâlnirea reprezentanţilor facultăţilor de Inginerie mecanică,

Inginerie tehnologică şi management industrial”, Ediţia IV, care va avea loc la UPB, în data de 11.11.2016.
De asemenea, domnul decan, conf. univ. dr. ing. Alin RIZEA anunţă ordinea de zi a viitoarei şedinţe a

Consiliului FMT.

DECAN,
Conf. dr. ing. Alin Daniel RIZEA


