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Prezenţa: 13/15
Ordinea de zi:

1. Aprobarea rezultatelor Concursului pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din Facultatea de
Mecanica şi Tehnologie
2. Diverse.

Domnul Decan constată că Şedinţa Consiliului FMT este statutară.
Se trece la punctul 1 al ordinei de zi: Aprobarea rezultatelor Concursului pentru ocuparea posturilor didactice şi de

cercetare vacante din Facultatea de Mecanica şi Tehnologie. Domnul Decan, conf. univ. dr. ing. Alin Rizea, prezintă
rapoartele privind concursul pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante, astfel:

Nr. postului/ felul
postului Candidat Comisia de concurs Rezultat

20 / Ş. l. Dr. ing. Popa
Claudia Mari

Ş.l. dr. ing. Daniel Anghel – preşedinte

Admis
Conf. univ. dr. ing. Monica Iordache – membru
Conf. univ. dr. ing. Jan Grigore – membru
Ş.l. dr. ing. Monica Bâldea – membru
Ş.l. dr. ing. Alexandru Babă – membru

21/ Ş. l. Dr. ing. Tofan Adina
Cezarina

Ş.l. dr. ing. Daniel Anghel – preşedinte

Admis
Prof. univ. dr. ing. Eduard Niţu – membru
Conf. univ. dr. ing. Alin Rizea – membru
Ş.l. dr. ing. Nicoleta Rachieru – membru
Ş.l. dr. ing. Ana Gavriluţă– membru

Se supune la vot şi Consiliul FMT aprobă în unanimitate punctul 1 al ordinei de zi.

Se trece la punctul 2 al ordinei de zi, Diverse. Domnul conf. univ. dr. ing. Adrian Clenci prezintă Consiliului FMT un
punct de vedere privitor la efectele generate de Ordonanţa de urgenţă nr. 90/06.12.2017. Consiliul FMT votează şi aprobă
în unanimiate ca punctul de vedere prezentat să fie susţinut şi asumat de Consiliul FMT şi să aibă drept urmare o analiză,
la nivelul universităţii, a posturilor care ar putea deveni vacante la 30.09.2018.

De asemenea, se solicită prin referatul întocmit de către Departamentul de Autovehicule şi Transporturi scoaterea la
concurs a celor două posturi vacante din statul de funcţiuni al Departamentul de Autovehicule şi Transporturi în
semestrul II.
Se supune la vot şi Consiliul FMT aprobă în unanimitate solicitarea.

DECAN,
Conf. dr. ing. Alin Daniel RIZEA


