
UNIVERSITATEA din PITEŞTI
FACULTATEA de MECANICĂ şi TEHNOLOGIE
DECANAT RO - 110040Piteşti, str. Târgu din Vale nr. 1

tel.fax:0348/453150 tel.:0248/218804

Nr. 158 din 22.02.2018

EXTRAS
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încheiat în data de 21 februarie 2018
în cadrul CONSILIULUI FACULTĂŢII DE MECANICĂ ŞI TEHNOLOGIE

Prezenţa: 13/15
Ordinea de zi:

1. Aprobarea Raportului CEAC–F pe anul 2017
2. Aprobarea Procedurii privind îndrumarea studenţilor
3. Prezentarea Calendarului manifestărilor ştiinţifice naţionale şi internaţionale
4. Aprobarea componenţei Comisiei de acordare a burselor la ciclurile de studii de licenţă şi master la FMT pe
semestrul II al anului universitar 2017–2018
5. Diverse

Domnul Decan constată că Şedinţa Consiliului FMT este statutară.
Se trece la punctul 1 al ordinei de zi: Aprobarea Raportului CEAC–F pe anul 2017. Domnul Decan, conf.

univ. dr. ing. Alin Rizea, prezintă materialul aferent punctului 1 al ordinei de zi.
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: Aprobarea Procedurii privind îndrumarea studenţilor. Domnul Decan,

conf. univ. dr. ing. Alin Rizea, prezintă materialul aferent punctului 2 al ordinei de zi.
Se supune la vot şi Consiliul FMT aprobă în unanimitate punctul 2 al ordinei de zi.
Se trece la punctul 3 al ordinei de zi: Prezentarea Calendarului manifestărilor ştiinţifice naţionale şi

internaţionale. Doamna Prodecan, conf. univ. dr. ing. Monica Iordache, prezintă materialul aferent acestui punct
al ordinei de zi. În legătură cu acest punct, doamna Prodecan, conf. univ. dr. ing. Monica Iordache, subliniază
faptul că acest calendar trebuie elaborat în luna noiembrie 2018. Altfel, după cum este cazul şi în acest an, se
depăşeşte termenul pentru unele manifestări ştiinţifice. Calendarul manifestărilor ştiinţifice naţionale şi
internaţionale a fost transmis în format electronic tuturor cadrelor didactice din FMT.

Se trece la punctul 4 al ordinei de zi: Aprobarea componenţei Comisiei de acordare a burselor la ciclurile de
studii de licenţă şi master la FMT pe semestrul II al anului universitar 2017–2018.

Doamna Prodecan, conf. univ. dr. ing. Monica Iordache, prezintă componenţa Comisiei de acordare a
burselor la ciclurile de studii de licenţă şi master la FMT pe semestrul II al anului universitar 2017–2018.
Modificarea componenţei comisiei s-a făcut în urma faptului că studenta Ana-Gabriela Badea, din motive
personale, nu mai poate fi membru al comisiei. Locul acesteia va fi ocupat de studenta Mădălina-Florina
Simoiu, anul III, AR.

Se supune la vot şi Consiliul FMT aprobă în unanimitate noua componenţă a comisiei şi anume:
Preşedinte: prodecan conf. univ. dr. ing. Monica Iordache
Membri: ş.l. dr. ing. Rodica Niculescu

stud. Mădălina-Florina Simoiu, AR
stud. Mihaela-Roxana Petrică, IEI

Secretar comisie: secretar Cristina Onescu
Se trece la punctul 5 al ordinei de zi: Diverse.
5.1. Domnul Decan informează Consiliul FMT în legătură cu următoarele:
– în urma concursului pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din Facultatea de Mecanică şi

Tehnologie, în cadrul DFMI, începând cu sem. II, au fost ocupate două posturi de şef lucrări: 21, ş. l., doamna dr.
ing. Cezarina Tofan şi 20, ş.l., doamna dr. ing. Claudia Popa;

– în luna martie va demara propaganda în licee a ofertei educaţionale pentru anul universitar 2018-2019;
– în perioada 5-9 martie 2018, Liceul de Construcţii de Maşini – Mioveni solicită acordul conducerii FMT pentru a

vizita facultatea noastră. Se doreşte implicarea celor două departamente în această acţiune.
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Legat de acest aspect, domnul conf. univ. dr. ing. Adrian Clenci doreşte ca vizita respectivă să includă şi Centrul de
Cercetare Ingineria Automobilului.

5.2. Domnul Decan solicită Consiliului FMT vot electronic pentru validarea alegerilor reprezentanţilor studenţilor în
Consiliul facultăţii şi Senatul universitar.

Se supune la vot solicitarea şi Consiliul FMT aprobă în unanimitate.
5.3 Domnul Decan solicită Consiliului FMT să reflecteze la o eventuală schimbare a siglei FMT, avându-se în vedere

vechile variante de sigle sau propuneri de noi variante.
5.4. Domnul conf. univ. dr. ing. Adrian CLENCI doreşte schimbarea denumirii facultăţii astfel încât în noua denumire

să se regăsească reprezentate şi programele de studii AR şi ITT.
5.5. Domnul conf. univ. dr. ing. Adrian CLENCI considera ca este de bun augur un control riguros al orarelor, iar, pe

viitor, pentru a preîntâmpina unele neajunsuri, consideră că o măsură bună ar fi ca, la întocmirea orarelor, să se
stabilească o zi pe săptămână pentru prestatori.

DECAN,
Conf. dr. ing. Alin Daniel RIZEA


