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Nr. 172 din 10.03.2017
EXTRAS
din PROCESUL VERBAL
încheiat în data de 10 martie 2017
în cadrul CONSILIULUI FACULTĂŢII DE MECANICĂ ŞI TEHNOLOGIE
Prezenţa: 14 din 15.
Domnul Decan, conf. dr. ing. Alin Daniel RIZEA, constată că şedinţa extraordinară a CONSILIULUI
FACULTĂŢII este statutară.
Ordinea de zi (cf. planului de muncă):
1. Prezentarea şi aprobarea Raportului CEAC-F pe anul 2016 (în Anexă).
Material întocmit de membrii comisiei CEAC-F şi prezentat de conf. dr. ing. Alin RIZEA
2. Prezentarea şi aprobarea Standardelor proprii minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor
didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare – dezvoltare:
– Domeniul Inginerie Industrială & Inginerie şi Management (prof. dr. ing. E. Niţu, conf. dr. ing. M.
Iordache) (în Anexă);
– Domeniul Inginerie Mecanică (prof. dr. ing. D. Stanescu, prof. dr. ing. D. Popa) (în Anexă);
– Domeniul de Inginerie Aerospaţială, Autovehicule şi Transporturi (prof. dr. ing. Şt. Tabacu, conf. dr. ing.
A. Clenci) (în Anexă);
– Domeniul Ingineria Materialelor (conf. dr. ing. G. Plăiaşu, ş.l. dr. ing. C. Ducu) (în Anexă).
3. Prezentarea Raportului de activitate a conducerii FMT pe anul 2016 (în Anexă).
Decan şi prodecan FMT, Preşedinţii comisiilor FMT
4. Analiza activităţii de cercetare ştiinţifică a cadrelor didactice din FMT în anul calendaristic 2016.
Prodecan FMT conf. dr. ing. IORDACHE Monica / Comisia de cercetare ştiinţifică şi relaţii internaţionale
5. Prezentarea raportului privind Evaluarea periodică a cadrelor didactice din FMT în anul calendaristic 2016
(în Anexă).
Comisia pentru asigurarea şi evaluarea calităţii
6. Prezentarea situaţiei achitării taxelor de studiu.
conf. dr. ing. Alin RIZEA
7. Organizarea evenimentului FMT “Porţi Deschise”
conf. dr. ing. Adrian CLENCI
8. Prezentarea Raportului de audit intern privind Metodologia de întocmire a orarelor (în Anexă).
Material întocmit de ş. l. dr. ing. Rodica NICULESCU, ş. l. dr. ing. Daniel ANGHEL, prof. dr. ing. Viorel
NICOLAE
9. Diverse.
Se trece la discutarea punctului 1 al ordinei de zi: Domnul decan prezintă Raportul CEAC-F pe anul 2016.
Consiliul FMT votează şi aprobă în unanimitate Raportul CEAC-F pe anul 2016.
Se trece la punctul 2 al ordinei de zi: Domnul decan conf. univ. dr. ing. Alin RIZEA prezintă Standardele
proprii minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor
profesionale de cercetare – dezvoltare, menţionând faptul că stabilirea acestora s-a bazat pe standardele CNATDCU
şi totodată a evidenţiat domeniile din cadrul FMT, după cum urmează:
– Domeniul Inginerie Industrială & Inginerie şi Management (prof. dr. ing. E. Niţu, conf. dr. ing. M.
Iordache);
– Domeniul Inginerie Mecanică (prof. dr. ing. D. Stănescu, prof. dr. ing. D. Popa);
– Domeniul de Inginerie Aerospaţială, Autovehicule şi Transporturi (prof. dr. ing. Şt. Tabacu, conf. dr. ing.
A. Clenci);
– Domeniul Ingineria Materialelor (conf. dr. ing. G. Plăiaşu, ş.l. dr. ing. C. Ducu).
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Consiliul FMT votează şi aprobă în unanimitate Standardele proprii minimale necesare şi obligatorii pentru
conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare – dezvoltare.
Se trece la punctul 3 al ordinei de zi: Domnul decan conf. univ. dr. ing. Alin RIZEA prezintă Raportul de
activitate a conducerii FMT pe anul 2016.
Consiliul FMT votează şi aprobă în unanimitate Raportul de activitate a conducerii FMT pe anul 2016.
Se trece la punctul 4 al ordinei de zi: Doamna prodecan FMT conf. dr. ing. M. IORDACHE prezintă Analiza
activităţii de cercetare ştiinţifică a cadrelor didactice din FMT în anul calendaristic 2016.
Din cele prezentate se pot desprinde următoarele concluzii:
– activitatea de cercetare a cadrelor didactice din Facultatea de Mecanică şi Tehnologie se desfăşoară pe şase
domenii de cercetare;
– în cadrul FMT 85 % sunt cadre didactice titulare, 13 % cadre didactice asociate şi 2 % cercetători;
– în anul 2016 au fost publicate (în medie) 3 lucrări/cadru didactic, iar în anul 2015 3,7 lucrări/cadru didactic;
– nu au publicat nicio lucrare 4 cadre didactice titulare din DAT (adică 20%) şi un cadru didactic (adică 4%)
din DFMI (aflat în concediu îngrijire copil);
– au raportat activitatea de cercetare numai 6 cadre didactice asociate (din DFMI), iar dintre acestea numai 3 au
publicat în anul 2016;
– au fost derulate 3 teme de cercetare finanţate prin competiţie (2 din competiţie naţională-2014 şi una din
competiţie internaţională-2016) şi 6 teme de cercetare cu mediul socio-economic.
Observaţie: Pentru anul 2017 a fost stabilit la nivelul fiecărui departament Planul intern de cercetare-dezvoltare şi
inovare (PICDI), (în Anexă).
Se trece la punctul 5 al ordinei de zi: Prezentarea raportului privind Evaluarea periodică a cadrelor didactice
din FMT în anul calendaristic 2016. Domnul decan menţionează că acest raport se regăseşte în raportul facultăţii.
De asemenea este necesar ca rezultatele raportului să fie cunoscute de către toţi studenţii facultăţii.
Consiliul FMT votează şi aprobă în unanimitate Raportul privind evaluarea periodică a cadrelor didactice din
FMT în anul calendaristic 2016.
Se trece la punctul 6 al ordinei de zi: Prezentarea situaţiei achitării taxelor de studiu. Domnul decan prezintă
spre informare materialul Consiliului FMT şi remarcă o îmbunătăţire a achitării taxelor, lucru ce se datorează unei
mai bune discipline a achitării taxelor prin măsurile impuse de rectorat.
Se trece la punctul 7 al ordinei de zi: Organizarea evenimentului FMT “Porţi Deschise”. Legat de acest
eveniment, domnul director al DAT, conf. dr. ing. Adrian CLENCI consideră că este necesar să se aibă în vedere
următoarele:
– existenţa unui calendar al evenimentului “Porţi Deschise”,
– desemnarea unor persoane responsabile cu activităţile din cadrul evenimentului în conformitate cu calendarul
stabilit.
Se trece la punctul 8 al ordinei de zi: Prezentarea Raportului de audit intern privind Metodologia de întocmire a
orarelor
Doamna ş. l. dr. ing. Rodica NICULESCU prezintă raportul şi evidenţiază concluziile comisiei de audit cum ar fi:
– relaxarea metodologiei de întocmire a orarelor,
– simplificarea metodologiei de întocmire a orarelor.
Totodată, comisia de audit remarcă încărcarea deficitară a sălilor destinate activităţilor didactice cu studenţii.
Consiliul FMT votează şi aprobă în unanimitate Raportul de audit intern privind Metodologia de întocmire a
orarelor.
Se trece la punctul 9 al ordinei de zi: Diverse. Domnul decan informează Consiliul FMT cu privire la
participarea FMT la acţiunea “Salon de inventică pentru liceeni”, implicarea cadrelor didactice şi a studenţilor cu
logistica necesară pentru a promova oferta eduacaţională a FMT.

Decan,
Conf. dr. ing. Alin Daniel RIZEA

