UNIVERSITATEA din PITEŞTI
FACULTATEA de MECANICĂ şi TEHNOLOGIE
RO - 110040Piteşti, str. Târgu din Vale nr. 1
tel.fax:0348/453150 tel.:0248/218804

Nr. 21 din 25.01.2017
EXTRAS
din PROCESUL VERBAL
încheiat în data de 25 ianuarie 2017
în cadrul CONSILIULUI FACULTĂŢII DE MECANICĂ ŞI TEHNOLOGIE

Prezenţa: din 12 din 15.
Domnul Decan, conf. dr. ing. Alin Daniel RIZEA, constată că şedinţa CONSILIULUI FACULTĂŢII
este statutară.
Ordinea de zi (cf. planului de muncă) este următoarea:
1. Discutarea şi aprobarea Metodologiei de întocmire a orarelor în cadrul FMT
Conf. univ. dr. ing. Alin RIZEA, prof. univ. dr. ing. Doru STĂNESCU
2. Discutarea şi aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a Sesiunii de Comunicări Stiinţifice Studenţeşti.
Conf. univ. dr. ing. IORDACHE Monica
3. Discutarea şi aprobarea reviziei Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a Consiliului Facultăţii de
Mecanică şi Tehnologie.
Ş.l. dr. ing. Rodica NICULESCU, Ş.l. dr. ing. Daniel ANGHEL
4. Prezentarea Calendarului anual al manifestărilor ştiinţifice – 2017
Conf. univ. dr. ing. IORDACHE Monica / Comisia de cercetare ştiinţifică şi relaţii internaţionale
5. Analiza achitării taxelor de studii (tranşa a II-a) la nivelul fiecărui program de studiu.
Conf. univ. dr. ing. Alin RIZEA
6. Lansarea unor acţiuni la nivel de departamente privind:
– conţinutul proiectelor de an şi a corelării acestora;
– compatibilitatea planurilor de învătământ elaborate cu cele ale unor programe de studii similare din ţară sau
străinătate.
Acţiunile fac parte din Planul de măsuri privind implementarea recomandărilor comisiei ARACIS de
evaluare instituţională (recomandari aplicabile FMT), aprobat în şedinţa Consiliului FMT din 03.11.2016.
7. Aprobarea comisiilor de disertaţie pentru masterele cu program de studii pe trei semestre (TREAC, ML, STM).
8. Diverse.

Se trece la punctul 1 al ordinei de zi: Domnul decan conf. univ. dr. ing. Alin RIZEA prezintă
Metodologia de întocmire a orarelor în cadrul FMT

Consiliul FMT aprobă cu 11 voturi pentru şi o abţinere Metodologia de întocmire a orarelor în cadrul FMT
Se trece la punctul 2 al ordinei de zi: Doamna prodecan conf. univ. dr. ing. Monica IORDACHE
prezintă Metodologia de organizare şi desfăşurare a Sesiunii de Comunicări Stiinţifice Studenţeşti.
Consiliul FMT votează în unanimitate Metodologia de organizare şi desfăşurare a Sesiunii de Comunicări
Stiinţifice Studenţeşti.

Se trece la punctul 3 al ordinei de zi: Domnul decan conf. univ. dr. ing. Alin RIZEA propune
revizuirea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a Consiliului Facultăţii de Mecanică şi Tehnologie prin
introducere a două noi articole astfel:

– la 3 absenţe consecutive de la şedinţele Consiliului FMT sau 5 pe parcursul unui an universitar ale
unui membru al consiliului, cel aflat în această situaţie poate fi exclus din consiliu;
– în situaţia în care un membru al consiliului (student) se transferă de la un program de studii la altul,
acesta va fi înlocuit cu un alt membru care să aparţină programului de studii rămas fără reprezentant în
consiliu.
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Consiliul FMT votează în unanimitate introducerea celor două noi articole în Regulamentul cadru de
organizare şi funcţionare a Consiliului Facultăţii de Mecanică şi Tehnologie.
Se trece la punctul 4 al ordinei de zi: Doamna prodecan conf. univ. dr. ing. Monica IORDACHE
informează Consiliul FMT că în ceea ce priveşte Calendarului anual al manifestărilor ştiinţifice – 2017 acesta va fi
intodus pe site-ul facultăţii de unde poate fi accesat de cei interesaţi.
Se trece la punctul 5 al ordinei de zi: Analiza achitării taxelor de studii (tranşa a II-a) la nivelul fiecărui
program de studiu.
Domnul decan conf. univ. dr. ing. Alin RIZEA informează Consiliul FMT cu privire la măsurile care au fost
adoptate de CA pentru a preîntâmăina neplata taxelor de studii de către studenţii înmatriculaţi “cu taxă” la termenul
stabilit conform contractului de studii sau a actului adiţional al contractului de studii şi anume că acestora li se
suspendă calitatea de student până la achitarea la zi a taxelor restante. Totodat, domnul decan conf. univ. dr. ing. Alin
RIZEA prezintă situaţia restanţierilor la achitarea taxei de studii la data de 20.01.2017, astfel:
– licenţă 64 restanţieri, din care: AR 19, TCM 12, IEI 20, ITT 13
– master 29 restanţieri, din care: CMPA 6, IMFP 5, TREAC 11, IAMD 3, ML 4.
Se trece la punctul 6 al ordinei de zi: Domnul decan conf. univ. dr. ing. Alin RIZEA informează consiliul
că în urma audit-ului efectuat de CEAC–U s-au detaşat două direcţii ce urmează a fi analizate la nivel de
departamente şi anume:
– conţinutul proiectelor de an şi a corelării acestora;
– compatibilitatea planurilor de învătământ elaborate cu cele ale unor programe de studii similare din ţară sau
străinătate.
Se trece la punctul 7 al ordinei de zi. Se citesc de către decan conf. univ. dr. ing. Alin RIZEA comisiile de
disertaţie pentru masterele cu program de studii pe trei semestre (TREAC, ML, STM). Acestea se supun la vot şi se
aprobă în unanimitate. Componenţa acestor comisii este dată în Anexa 1.
Se trece la diverse. Domnul decan conf. univ. dr. ing. Alin RIZEA informează consiliul cu privire la anumite
probleme care trebuie avute în vedere:
– preluarea de către doamna ş. l. dr. ing. Rodica NICULESCU a atribuţiilor domnului prof. univ. dr. ing.
Viorel NICOLAE corespunzătoare comisiei CEAC–F;
– se pune in discutie o noua sigla FMT;
– amenajarea necorespunzătoare a parcării destinate studenţilor;
– fumatul în toalete;
– probleme legate de încălzirea necorespunzătoare a unor corpuri (A, S, I);
– înfiinţarea unei catedre RTR la nivel de facultate cu scopul unei mai bune corelări a activităţilor cadrelor
didactice şi studenţilor cu cerinţele RTR – principal angajator al absolvenţilor FMT.

DECAN,
Conf. dr. ing. Alin Daniel RIZEA

