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RAPORT ASUPRA ACTIVITATII CONSILIULUI FACULTATII DE 

MECANICA SI TEHNOLOGIE precum şi a conducerii 

executive a facultăţii   

pe perioada mai 2016- ianuarie 2020 

 

 

 

 

Acest raport cuprinde sintetic activitățile desfășurate de conducerea Facultății de 

Mecanică și Tehnologie în perioada mai 2016 - ianuarie 2020 corelate cu Planul managerial 

pentru perioada 2016-2020. Prezentul raport nu prezintă activităţile obişnuite ce decurg din 

sarcinile stabilite prin legislaţie (Legea 1/2011, Art. 213, alin. 9) şi Carta Universităţii. 

Direcţiile de intervenţie prevăzute în Planul Managerial sunt: Resursa umană, Procesul de 

învăţământ, Relaţia cu studenţii, Cercetarea ştiinţifică, Managementul calităţii, Relaţiile de 

colaborare, Strategia de dezvoltare a facultăţii. 

 

1. Resursa umană 

În ceea ce priveşte resursa umană, acoperirea posturilor didactice pe parcursul perioadei 

de raportare conform statelor de funcţiuni ale celor două departamente este prezentată în tabelele 

şi graficele de mai jos. 

Tabelul 1 

Anul univ. Total Facultatea de Mecanică şi Tehnologie 

Posturi didactice Profesori + conferenţiari Şef lucrari + asistenti 

Total Ocupate 
% 

ocupate 
Total Ocupate 

% 

ocupate 
Total Ocupate 

% 

ocupate 

2016-2017 69 38 55,1 24 22 57,8 45 16 42,2 

2017-2018 72 37 51,3 25 20 54,1 49 17 45,9 

2018-2019 69 37 53,6 24 18 48,6 45 19 51,4 

2019-2020 66 36 54,5 24 19 52,7 42 17 47,3 
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Figura 1 Evoluţia numărului de posturi în statele de funcţiuni ale departamentelor FMT 
 

Din datele cuprinse în tabelul de mai sus se poate observa că la nivelul facultății ponderea 

posturilor ocupate a scăzut de la 55,1% în anul universitar (2016-2017) până la 54,5 % în anul 

universitar 2019-2020. Acest lucru se datorează pensionării unor cadre didactice (1 profesor şi 3 

conferenţiari),  demisiei unui conferenţiar din cadrul departamentului DAT şi ieşirii din sistem a 

unui asistent din cadrul DFMI. 

Posturile didactice vacante scoase la concurs în perioada de raportare, precum şi cadrele 

didactice care au ocupat aceste posturi sunt prezentate sintetic în tabelul 2. 

 

Tabelul 2 

Nr.crt Departament Nr. post Funcţia didactică Cadrul didactic  

Anul univ. 2015-2016, sem II (promovare) 

1 DAT 8 Profesor Tabacu Ştefan 

2 18 Conferenţiar Ilie Sorin 

3 DFMI 9 Conferenţiar Rizea Vasile 

4 10 Conferenţiar Grigore Jan 

5 11 Conferenţiar Iordache Monica 

6 26 Şef lucrări Ducu Cătălin 

Anul univ. 2017-2018  (intrare în sistem) 

1 DAT 30 Şef lucrări Boroiu Andrei Alexandru 

2 DFMI 20 Şef lucrări Popa Claudia Mari 

3 21 Şef lucrări Tofan Adina 



    
                                                                    

 
 

 

UNIVERSITATEA din PITEŞTI 
FACULTATEA de MECANICĂ şi TEHNOLOGIE 

DECANAT     
RO - 110040Piteşti, str. Târgu din Vale nr. 1 
  tel.fax:0348/453150 tel.:0248/218804 

3/43 

Nr.crt Departament Nr. post Funcţia didactică Cadrul didactic  

Anul univ. 2018-2019 (promovare) 

7 DAT 7 Profesor  Clenci Adrian  

8 13 Conferenţiar Niculescu Rodica 

9 DFMI 3 Profesor Plăiaşu Gabriela 

10 9 Conferenţiar Anghel Daniel- Constantin 

11 23 Şef lucrări Sicoe Gina 

 

Legat de resursa umană, cele mai importante activităţi realizate în perioada analizată sunt: 

- Au avut loc 11 promovări interne (3 profesori, 6 conferenţiari şi 2 şefi de lucrări),  au fost 

titularizate 3 cadre didactice din exterior (ş.l), au obţinut abilitarea 3 cadre didactice şi au 

ieşit din sistem un  conferenţiar şi un asistent. 

- Promovarea transparenței decizionale, toate deciziile importante fiind luate după 

consultarea sau informarea membrilor Consiliului Facultății sau a biroului facultăţii. 

- Formarea continuă, astfel pe parcursul perioadei de raportare 22 cadre didactice au 

participat la 19 cursuri de formare (Utilizarea sistemului îmbarcat de măsurare a consumului de 

carburant AVL KMA Mobile, Utilizarea sistemului îmbarcat de măsurare a emisiilor poluante 

AVL PEMS, Utilizarea sistemelor îmbarcate de prelevarea a diagramelor indicate AVL IndiCom 

Mobile și de măsurare a consumului de energie electrică, Utilizarea sistemului de control al 

frânei cu curenți turbionari, Utilizarea balanței de combustibil și a debitmetrului masic de aer, 

utilizate la standul motor UPIT, Cromatografie în gaz, Distilare în vid, Fabricaţie pe maşini 

unelte cu comandă numerică (exploatare şi operare EcoMill si EcoTurn), Engineering pedagogy, 

advanced pedagogy and teaching engineering at master with double diploma, Tranziția la noile 

cerințe ale ISO 9001:2015 si ISO 14001:2015 pentru responsabili de procese, Kaizen Basics, 

Quality (SSP / FMEA Tools), Workplace organization 5S and ergonomics, Cotarea ISO, CATIA 

etc.) 

- S-a realizat o analiză a modului de încărcare a cadrelor didactice auxiliare. In urma acesteia 

a rezultat că este necesară angajarea unor persoane noi deoarece au ieşit din sistem (prin 

pensionare) 4 cadre didactice auxiliare. În această perioadă a fost angajat un cadru didactic 

auxiliar şi mai sunt în curs de derulare alte 2 concursuri pentru angajarea a 2 cadre didactice 

auxiliare. 

- Pentru personalul didactic auxiliar (secretare) au fost întocmite (reactualizate) fişele 

posturilor cu responsabilități precise. 

Pe termen scurt, având în vedere ieșirile din sistem ca urmare a pensionărilor (pentru 

toate categoriile de personal), facultatea se va afla în fața unei probleme foarte grave şi anume 

numărul insuficient de personal care să garanteze desfășurarea în condiții optime a procesului de 

învățământ și cercetare.   
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Atragerea de noi cadre didactice la disciplinele acoperite de cadrele didactice care se vor 

pensiona este o adevărată problemă care cu greu va putea fi rezolvată datorită legislaţiei (pot 

intra în sistem numai persoane cu titlu de doctor, iar salarizarea este sub nivelul celei oferite de 

societățile industriale din zonă) și pentru care în acest moment nu există o soluţie. 

 

2. Procesul de învăţământ  

 

Facultatea FMT a coordonat în perioada de raportare 4 programe de licență şi 6 programe de 

masterat, după cum este prezentat în continuare: 

Tabelul 3. Programe de licență din FMT 

1.   Domenii şi programe de studii de licenţă 

Domeniile de 

studii 
Programele de studii Statut  

Ingineria 

Autovehiculelor 
Autovehicule Rutiere (AR) 

Acreditată cf. Legii 88/1993, menţinerea acreditării (aviz 

ARACIS nr.7616 / 17.12.2008), aviz ARACIS aviz 

ARACIS nr.2390/26.04.2018 

Inginerie 

Industrială 

Tehnologia Construcţiilor 

de Maşini (TCM) 

Acreditată cf. Legii 88/1993, menţinerea acreditării (aviz 

ARACIS nr.5341 / 28.07.2008), aviz ARACIS nr. 

6124/22.07.2013, aviz ARACIS nr. 4678/02.08.2018 

Inginerie şi 

Management 

Inginerie Economică 

Industrială (IEI) 

Acreditată (aviz ARACIS nr.3489/19.06.2007, aviz 

ARACIS nr. 4828/26.07.2012, aviz ARACIS 

nr.2390/26.04.2018 ) 

Ingineria 

Transporturilor 

Ingineria Transporturilor şi 

a Traficului (ITT) (fost 

TREAC) 

Acreditată (aviz ARACIS nr.3489/19.06.2007), aviz 

ARACIS nr. 7303/ 12.07.2011, aviz ARACIS nr.   

3083 /27.04.2017 

 

Tabelul 4. Programe de masterat din FMT 

Domeniul de licenţă căruia îi 

aparţine programul de studii 
Denumire 

Actul normativ în baza 

căruia funcţionează în 

anul univ. 2019/2020 

Ingineria transporturilor Transporturi și Siguranță Rutieră 

HG nr. 692/05.09.2018 

Ingineria autovehiculelor 

Concepţia şi managementul proiectării 

automobilului 

Ing. automobilelor pentru o mobilitate 

durabilă – lb. engleză 

Inginerie industrială 
Ingineria şi managementul fabricaţiei 

produselor 

Inginerie şi management Managementul logisticii 

Inginerie industrială 

(interdisciplinar) 
Ştiinţa şi tehnologia materialelor 
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Evolutia numărului de studenţi de la programele de studii de licenţă, înmatriculaţi în 

această perioadă este cea prezentată în tabelul şi graficele următoare: 
 

Tabelul 5. Evoluţia numărului de studenţi de la programele de studii de licenţă 

Programele de studii de licenţă 
Anul univ. 

2016-2017 

Anul univ. 

2017-2018 

Anul univ. 

2018-2019 

Anul univ. 

2019-2020 

Autovehicule Rutiere - AR 307 316 315 309 

Tehnologia Construcţiilor de Maşini - TCM 211 202 200 222 

Inginerie Economică Industrială - IEI 207 212 209 221 

Ingineria Transporturilor şi a Traficului  - ITT 184 176 170 174 

TOTAL 909 906 894 926 

 

 
 

Figura 2 Evoluţia numărului de studenţi înmatriculaţi pe fiecare program de studiu de licenţă 
 

 
 

Figura 3 Evoluţia numărului total de studenţi de la programele de studii de licenţă 
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Evolutia numărului de studenţi de la programele de studii de masterat, înmatriculaţi în 

această perioadă este cea prezentată în tabelul şi graficele următoare: 

 

Tabelul 6. Evoluţia numărului de studenţi de la programele de studii de masterat 

Programele de studii de masterat 
Anul univ. 

2016-2017 

Anul univ. 

2017-2018 

Anul univ. 

2018-2019 

Anul univ. 

2019-2020 

Ştiinţa şi tehnologia materialelor - STM 30 26 29 27 

Ing. automobilelor pentru o mobilitate 

durabilă - IAMD 

38 35 31 29 

Ingineria şi managementul fabricaţiei 

produselor - IMFP 

69 85 83 76 

Managementul logisticii - ML 71 71 76 66 

Concepţia şi managementul proiectării 

automobilului - CMPA 

59 76 67 55 

Transporturi și Siguranță Rutieră - TSR 63 59 61 64 

TOTAL 330 352 347 317 

 

 

 
 

Figura 4 Evoluţia numărului de studenţi înmatriculaţi pe fiecare program de studiu de masterat 
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Figura 5 Evoluţia numărului total de studenţi de la programele de studii de masterat 

 

Din analiza datelor prezentate se pot trage următoarele concluzii: 

Pentru programele de licentă: 

  - în cazul programului AR, se observă o variaţie destul de mică (± 9 studenţi înmatriculaţi 

ceea ce reprezintă ±3%) de-a lungul perioadei analizate; 

- în cazul programului TCM, se observă o variaţie mai pronunţată (± 22 studenţi, dar cu 

creştere în ultimul an analizat +10%); 

- de asemenea în cazul programului IEI, se observă o variaţie importantă (± 14 studenţi, dar cu 

creştere în ultimul an analizat +6%); 

- în cazul programului ITT, se observă o scădere constantă, dar nu foarte importantă (-10 

studenţi); 

- per total programe de studiu de licenţă, în ultimul an analizat se înregistrează o creştere 

importantă a numărului de studenţi, acest lucru fiind obţinut pe fondul unei scăderi importante a 

numărului de absolvenţi care au absolvit liceul şi au promovat examenul de bacalaureat. 

Un fenomen cu care conducerea FMT s-a confruntat în această perioadă este abandonul 

şcolar, care se manifestă în primul rând în cazul anilor I şi II de studiu. La nivelul anului I de 

studiu, rata de abandon datorată retragerilor sau nepromovării a variat între 18-25% din numărul 

de studenţi înmatriculați. Pentru a contracara acest fenomen, conducerea FMT a depus un proiect 

de program remedial, care a fost câștigat şi care a debutat la începutul anului univ. 2019-2020, 

urmând a se desfăşura pe parcursul a doi ani, rezultatele acestuia urmând a fi măsurate la sfârşitul 

anilor universitari 2019-2020 şi respectiv 2020-2021. 

Pentru programele de masterat: 

- În cazul programelor STM şi TSR (TREAC) se constată o oarecare stabilitate a numărului 

de studenţi; 
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- În cazul tuturor celorlalte programe se constată o scădere a numărului de masteranzi (-23% 

IAMD, -11% IMFP, -13%ML, -28%CMPA, iar pe total FMT -10%) . Din acest motiv, 

conducerea FMT va propune departamentelor realizarea unei analize serioase a acestor 

evoluţii, determinarea cauzelor şi eliminarea acestora. 
 

Legat de procesul de învăţământ şi relaţia cu studenţii au fost întreprinse următoarele acţiuni: 

- Pe parcursul anilor 2016-2017 şi 2017-2018, o parte din membri ai CFMT au participat la 

elaborarea documentației necesare întocmirii Raportului de Autoevaluare internă în vederea 

evaluării instituționale, Universitatea din Pitești obținând pentru prima dată grad ridicat de 

încredere. Menționăm că în cadrul procesului au fost evaluate 10 programe de studii (din cele 47 

ale UPit), iar dintre acestea au fost incluse pentru evaluare două programe de studii din FMT (AR 

şi IEI). 

- Pe parcursul perioadei analizate au mai fost supuse procesului de reevaluare şi programele 

de studii de licență ITT (2016) şi TCM (2018). Fiecare dintre aceste programe de studii au 

obținut calificativul „încredere”. In plus pentru două programe de studii (TCM şi IEI) a fost 

obținută o mărire a cifrei de școlarizare de la 60 la 75 de studenți. 

- In aceeași perioadă au fost supuse procesului de evaluare și programul de studii de masterat 

TSR (după vechea procedură a ARACIS) – calificativ încredere, precum şi domeniul de masterat 

Inginerie și Management (se așteaptă decizia ARACIS, vizita experților ARACIS fiind 

efectuată). In cursul acestei săptămâni a fost depus dosarul de autoevaluare pentru domeniul de 

masterat Ingineria Autovehiculelor şi se lucrează pentru dosarul de autoevaluare pentru domeniul 

Inginerie Industrială. 

- S-au efectuat modificări ale planurilor de învăţământ ale programelor de studii de licenţă, 

pentru adaptarea la cerinţele ARACIS, dar şi pentru adaptarea la nevoile firmelor de profil (s-a 

modificat numărul de ore la anumite discipline, s-a renunţat la unele discipline, s-au introdus  

discipline noi etc.). 

- S-au organizat de-a lungul întregii perioade mai multe întâlniri cu reprezentanţii mediului 

socio-economic pentru prezentarea ofertelor de stagiu, a posturilor disponibile şi identificarea 

cerinţelor pieţei muncii. La aceste întâlniri au fost prezenţi atât reprezentanţi ai întreprinderilor 

cât şi ai facultăţii. Cu ocazia acestor întâlniri au fost realizate şi prezentări ale agenţilor 

economici pentru studenţi. Toate acestea sunt detaliate in capitolul „Întărirea relaţiilor de 

colaborare cu mediul socio-economic” 

- Au fost invitați specialiști de la mai multe societăți să susțină prelegeri studenților pe teme 

de interes (SC. IPAD SRL, SC Lisa Draexlmaier, SC Faurecia SRL, SC. EuroAPS, SC ISAR 

SRL, SC Valeo Sisteme Termice SRL etc.). 

- În vederea îmbunătățirii activității de finalizare a studiilor în fiecare an universitar a fost 

actualizată (revizuită) metodologia privind finalizarea studiilor. De asemenea au fost 
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elaborate/revizuite pentru fiecare program de studiu de licenţă şi pentru unele programe de 

masterat Ghiduri de finalizarea studiilor la programele de studii de licenţă/masterat. 

- Pe parcursul perioadei analizate, mai mulţi studenţi şi cadre didactoice din FMT au 

beneficiat de burse în cadrul programului ERASMUS+. Dinamica acestora este prezentată în 

tabelul 7 şi în figura 6.  

 

           Tabelul 7 Mobilităţi cadre didactice şi studenţi în cadrul programului ERASMUS+ 

Anul universitar 
Mobilitati Studenti 

outgoing 

Mobilitati Cadre didactice 

outgoing 

2016-2017 9 11 

2017-2018 17 9 

2018-2019 41 17 

2019-2020 52 24 

 

 
 

Figura 6 Evoluţia nr. de burse ERASMUS+ la nivel FMT 
 

3. Relaţia cu studenţii 

Relaţia cu studenţii a fost menţinută permanent atât prin îndrumătorii desemnaţi de 

departamente cât şi prin intermediul grupurilor existente la nivelul fiecărui program de studiu şi 

an de studiu şi prin intermediul paginii web a FMT şi a paginii facebook. In acest scop a fost 

permanent actualizată pagina web a FMT (https://www.upit.ro/ro/academia-

reorganizata/facultatea-de-mecanica-si-tehnologie-2) şi a fost creată şi întreţinută pagina de 

facebook a FMT (https://www.facebook.com/FMT.UPIT/). Pentru a scoate în evidenţă 

https://www.upit.ro/ro/academia-reorganizata/facultatea-de-mecanica-si-tehnologie-2
https://www.upit.ro/ro/academia-reorganizata/facultatea-de-mecanica-si-tehnologie-2
https://www.facebook.com/FMT.UPIT/
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eficacitatea comunicării prin intermediul paginii facebook a FMT, precizăm că în acest moment 

aceasta are un număr de aproximativ 2200 de vizitatori permanenţi. 

A fost creat Consiliul Consultativ al Studenţilor format din 2-3 reprezentanţi ai fiecărui 

program şi an de studiu (şeful de an şi reprezentantul fiecărei grupe sau subgrupe) şi au fost 

organizate întâlniri cu aceştia (cel puţin semestrial o întâlnire). La întâlniri au participat pe lângă 

conducerea FMT (Decan şi Prodecan) şi directorii celor două departamente. În cadrul acestor 

întâlniri, studenţii şi-au expus problemele şi aşteptările. O parte din problemele expuse (cele care 

ţineau de facultate) au fost soluţionate total sau parţial, altele sunt lansate spre rezolvare, o parte 

au fost transmise departamentelor sau direct cadrelor didactice. 

In cazul sesiunilor de admitere din iulie şi septembrie 2017, 2018 şi 2019, au fost 

implicaţi un număr important de studenţi voluntari (aproximativ 30-35 în fiecare an). Aceştia au 

asigurat consilierea candidaţilor în ceea ce priveşte întocmirea documentelor necesare pentru 

înscrierea în cadrul concursului de admitere şi înmatricularea candidaţilor admişi. Considerăm că 

implicarea acestora a fost hotărâtoare în ceea ce priveşte buna desfăşurare a admiterii. 

In doi ani, 2016 şi 2017, în perioada Sărbătorilor de Iarnă, s-a organizat şi au avut loc 

acţiuni de genul “Moş Crăciun pleacă din FMT”,  unde pe bază de voluntariat, au fost implicaţi 

mai mulți studenți. Din păcate acțiunea nu a mai fost desfășurată în ultimii ani. 

In prezent 20 de studenţi ai FMT (din anii II şi III) au contract de voluntariat cu FMT, 

aceştia implicându-se în activităţile de îndrumare ale studenţilor din anul I pentru a încerca 

prevenirea abandonului şcolar (program ROSE). 

Pe perioada analizată, au fost organizate de FMT o serie de concursuri studenţeşti. De 

asemenea, studenţii facultăţii au participat la concursuri profesionale locale sau naţionale unde au 

obţinut rezultate notabile (tabelul 8 şi tabelul 9) 

Tabelul 8 Concursuri studenţeşti 

Nr. 

crt. 

Denumire manifestare / 

concurs 

Tip 

concurs 

Caracter 

concurs 

Perioada 

defăşurării 

Număr 

de 

secţiuni 

Progr. de 

studii 

implicate 

Den. 

structură 

din FMT 

Calitatea 

1 

Concursul Național Științific 

Studențesc "Profesor ing. 

Constantin GHIULAI" la 

disciplina "Dinamica 

autovehiculelor" (a 4-a ediție) 

Concurs 

profesional 
Naţional 09.11.2017 1 AR DAT Organizator 

2 

Concursul Național Științific 

Studențesc "Profesor ing. 

Constantin GHIULAI" la 

disciplina "Automotive 

Computer Aided Design" (prima 

ediție) 

Concurs 

profesional 
Naţional 09.11.2017 1 AR DAT Organizator 

3 

Arena Opiniilor – a 2-a ediție a 

dezbaterilor academice 

studențești 

Concurs 

profesional 
Local 26.05.2017 1 AR DAT Organizator 
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Nr. 

crt. 

Denumire manifestare / 

concurs 

Tip 

concurs 

Caracter 

concurs 

Perioada 

defăşurării 

Număr 

de 

secţiuni 

Progr. de 

studii 

implicate 

Den. 

structură 

din FMT 

Calitatea 

4 
Concursul profesional studenţesc 

Andrei Ioachimescu Mecanică 

Concurs 

profesional 
Local 14.04.2017 1 

AR, 

TCM, IEI, 

ITT 

FMT Organizator 

5 

Concursul profesional studenţesc 

C. C. Teodorescu, Rezistenţa 

Materialelor 

Concurs 

profesional 
Local 31.03.2017 1 

AR, 

TCM, IEI, 

ITT 

FMT Organizator 

6 

Concursul profesional studenţesc 

de rezistenţa materialelor “C.C. 

Teodorescu” 

Concurs 

profesional 
Naţional 

10.05.2018-

12.05.2018 
3 TCM DFMI Organizator 

7 

Arena Opiniilor – a 3-a ediţie a 

dezbaterilor academice 

studenţeşti 

Concurs 

profesional 
Local 18.05.2018 2 AR, ITT DAT Organizator 

8 

Faza locală a Concursului 

Naţional Ştiinţific Studenţesc 

"Profesor ing. Constantin 

GHIULAI" la discipl. "Dinamica 

autovehiculelor" (a 5-a ediţie) 

Concurs 

profesional 
Local 25.05.2018 1 AR DAT Organizator 

9 

Faza locală a Concursului 

Naţional Ştiinţific Studenţesc 

"Profesor ing. Constantin 

GHIULAI" la disciplina 

"Automotive Computer Aided 

Design" (a 2-a ediţie) 

Concurs 

profesional 
Local 28.05.2018 1 AR DAT Organizator 

10 
Concurs de mecanică”A. 

Ioachimescu” 

Concurs 

profesional 
Local 19.04.2019 2  FMT Organizator 

11 
Arena Opiniilor – a 4-a ediție a 

dezbaterilor acad. studențești  

Concurs 

profesional 
Local 17.05.2019 2 AR, ITT DAT Organizator 

12 

Faza locală a Concursului 

Național Științific Studențesc 

"Profesor ing. Constantin 

GHIULAI" la discipl. "Dinamica 

autovehiculelor" (a 5-a ediție) 

Concurs 

profesional 
Local 24.10.2019 1 AR DAT Organizator 

13 

Faza locală a Concursului 

Național Științific Studențesc 

"Profesor ing. Constantin 

GHIULAI" la disciplina 

"Automotive Computer Aided 

Design" (a 2-a ediție) 

Concurs 

profesional 
Local 24.10.2019 1 AR DAT Organizator 

14 
Concurs de mecanică”A. 

Ioachimescu” 

Concurs 

profesional 
Local 19.04.2019 2  FMT Organizator 

 

 

 



    
                                                                    

 
 

 

UNIVERSITATEA din PITEŞTI 
FACULTATEA de MECANICĂ şi TEHNOLOGIE 

DECANAT     
RO - 110040Piteşti, str. Târgu din Vale nr. 1 
  tel.fax:0348/453150 tel.:0248/218804 

12/43 

Tabelul 9 Premii obţinute la concursurile naţionale şi internaţionale 

Nr. 

crt. 

Denumire manifestare / 

concurs 
Tip concurs 

Caracter 

concurs 

Premiu / 

loc 
Participant Specializare 

1 
Challenge Kart Low Cost 

2017 

Concurs 

profesional 
Internaţ. 1 

Mădălin Delcă, Talida Pătrășcioiu, 

George Ramașcanu, Stefan 

Lautarescu, Catalin Deaconu, 

Stefan Militaru, Gabriel Antoche, 

Valentin Chircu , Silviu 

Cerbureanu, Virgil Radi, 

Alexandru Ciuca, Razvan Calin, 

Mircea Ciobanu, Mihai Ciocan, 

Gabriel Stăncuțu 

AR, ITT 

2 

Concursul Național 

Științific Studențesc 

"Profesor ing. Constantin 

GHIULAI" la disciplna 

"Dinamica 

autovehiculelor" (a 4-a 

ediție 

Concurs 

profesional 
Naţional Mentiune 

Ștefania Oprina Ramona Mucenic 

Ana Badea 
AR 

3 

Concursul Național 

Științific Studențesc 

"Profesor ing. Constantin 

GHIULAI" la disciplina 

"Automotive Computer 

Aided Design" (prima 

ediție) 

Concurs 

profesional 
Naţional Mentiune 

Robert Popa Andrei Obagiu Andrei 

Cornea 
AR, STM 

4 

Concursul Profesional 

Studenţesc de Rezistenţa 

Materialelor „C. C. 

TEODORESCU” – 

EDIŢIA A XXXVI-A----

IAȘI 2017 

Concurs 

profesional 
Naţional 

mentiune/

5 
Zăpucioiu Valerica-Georgiana TCM 

5 

Concursul Profesional 

Studenţesc de Rezistenţa 

Materialelor “C.C. 

TEODORESCU” 

Concurs 

profesional 
Naţional 

III/3, 

M1/4, 

M2/5 

DOBRINOIU EMILIA-REBECA, 

CRISTEA ALEXANDRU-TITUS, 

NIŢU VASILE-ALIN 

TCM 

6 

Cerc Ştiinţific Studenţesc 

in Domeniul Inginerie si 

Management „Prof. 

Univ. Dr. Ing. Moise 

Ţuţurea”, Braşov, 18 – 

19 mai 2018 

Concurs 

profesional 
Naţional I/ III/ M 

Cristina Florena BĂNICĂ 

Florentina Gabriela GHIŢĂ/ 

Oancea V. Alexandru-Vasile 

Petrică M.-L. Mihaela-Roxana/ 

Băjenaru G. Ştefana Panduru C. 

Elena-Diana 

IEI 

7 

Concursul Naţional 

Studenţesc de Mecanică 

„Andrei G. Ioachimescu” 

Concurs 

profesional 
Naţional M Ion M.-O. Luiza-Eleonora IEI 
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Nr. 

crt. 

Denumire manifestare / 

concurs 
Tip concurs 

Caracter 

concurs 

Premiu / 

loc 
Participant Specializare 

8 

THE 23nd STUDENTS’ 

INTERNATIONAL 

CONFERENCE - 

SECOSAFT 2018, Sibiu, 

19 – 21 aprilie 2018 

Concurs 

profesional 
Internaţ II/ III 

Marius Vasile POPLĂCENEL 

Mihai Alin LICĂ/ Bianca Ioana 

CHIRCIOAGĂ Diana Nicoleta 

IVĂNESCU 

TCM, IEI 

9 

Challenge Kart Low Cost 

2018, Universitatea 

Dunărea de Jos din 

Galaţi 

Concurs 

profesional 
Internaţ I 

Mădălin Delcă, Valentin Chircu, 

Robert Popa, Mădălina Simoiu, 

Denisa Burcea, Mădălina Geaba, 

Daniel Nae, Eduard Chirilă, Ştefan 

Ion, Adrian Alexandru 

AR, ITT 

10 

Conc. Naţional Ştiinţific 

Studenţesc "Profesor ing. 

Constantin GHIULAI" la 

disciplna "Dinamica 

autovehiculelor" (a 5-a 

ediţie), Universitatea 

Tehnică din Cluj-Napoca 

Concurs 

profesional 
Naţional III 

Robert Popa, Mădălina Simoiu, 

Horia Mărgăritescu 
AR 

11 

Conc. naţional de mec. 

pentru studenţi “Andrei 

G. Ioachimescu” ediţia a 

14-a 16-18 mai ,Cluj 

Concurs 

profesional 
Naţional M 2 Magheru Ion Cătălin AR 

12 

Conc. naţional de mec. 

pentru studenţi “Andrei 

G. Ioachimescu” ediţia a 

14-a 16-18 mai ,Cluj 

Concurs 

profesional 
Naţional 7 Badea Mihai Alexandru AR 

13 

Conc. naţional de mec. 

pentru studenţi “Andrei 

G. Ioachimescu” ediţia a 

14-a 16-18 mai ,Cluj 

Concurs 

profesional 
Naţional 9 Mazarache Gabriela IEI 

14 
Conferinţa internaţională 

SECOSAFT 2019, Sibiu 

Concurs 

profesional 
Internaţ. 1 Cristina Florena BĂNICĂ IEI 

15 
Conferinţa internaţională 

SECOSAFT 2019, Sibiu 

Concurs 

profesional 
Internaţ 1 Marius Vasile POPLĂCENEL TCM 

16 
Conferinţa internaţională 

SECOSAFT 2019, Sibiu 

Concurs 

profesional 
Internaţ 1 Andrei Robert DUCU TCM 

17 
Conferinţa internaţională 

SECOSAFT 2019, Sibiu 

Concurs 

profesional 
Internaţ 2 Nicolae Liviu CIOCIRLAN TCM 

18 

Challenge Kart Low Cost 

2019, Universitatea din 

Craiova 10.05.2019 

Concurs 

profesional 
Internaţ 1 

Duminica Dumitru, Duminică 

Nicușor, Manta Ovidiu, Leașu 

Gheorghe, Chircu Valentin, Savu 

Georgiana, Tudor 

Cătălin,Dobrinoiu Mircea, Uță 

Codruț 

AR, ITT 
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Nr. 

crt. 

Denumire manifestare / 

concurs 
Tip concurs 

Caracter 

concurs 

Premiu / 

loc 
Participant Specializare 

19 

Concursul Național 

Științific Stud. "Profesor 

ing. C. GHIULAI" la 

discipl. "Dinamica 

autovehiculelor" (a 5-a 

ediție), Universitatea din 

Craiova 24.10.2019 

Concurs 

profesional 
Naţional M 

Dan Duminică, Nicolate Olărescu, 

Roxana Nilă 
AR 

20 

Challenge Kart Low Cost 

2019, Universitatea din 

Craiova 10.05.2019 

Concurs 

profesional 
Internaţ 3 

Olărescu Nicoleta, Nilă Roxana, 

Baltag Alexandru, Bădescu 

Cosmina, Coadă Cosmin, 

Buyukdag  Alex 

AR, ITT 

 

In perioada analizată studenţilor cu rezultate deosebite sau cu problem sociale, le-au fost 

acordate burse de studiu şi sociale. Dinamica acestora este prezentată în tabelul 10. Incepând cu 

anul universitar 2017-2018, se observă o scădere a numărului de burse acordat, acest lucru 

datorându-se faptului că a crescut cuantumul acestora.  
 

Tabelul 10 Dinamica numărului de burse acordate în FMT 

Anul 

universitar 
Semestrul 

Nr burse 

performanţă 

Nr burse 

merit 

Nr burse sociale 

permanente 

Nr burse sociale 

ocazionale 

2016-2017 I 0 100 77 7 

II 0 94 77 7 

2017-2018 I 18 81 67 1 

II 19 76 62 9 

2018-2019 I 18 78 67 4 

II 17 76 62 6 

2019-2020 I 15 68 58 3 

 

4. Cercetarea ştiinţifică 

În ceea ce priveşte cercetarea ştiinţifică au fost realizate următoarele: 

- A fost introdusă pe pagina web a FMT o secţiune nouă denumită „Cercetarea ştiinţifică 

FMT” unde sunt informaţii legate de: Agenda competiţională PNCDI III, Analiza implicării 

cadrelor didactice în depunerea cererilor de finantare, Proiecte de cercetare aflate în derulare, 

Cereri de finanţare depuse, Calendarul manifestărilor ştiinţifice. 

- Anual, cadrele didactice au fost informate în legătură cu calendarul competiţiilor 

UEFISCDI şi cu calendarul manifestărilor ştiinţifice. 

- S-au realizat în Consiliul FMT analize ale implicării cadrelor didactice în depunerea 

cererilor de finanţare.  
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În perioada iulie-august 2017 a fost lansată de către UEFISCDI competiția “Proiecte 

complexe realizate în consorţii”. Cadrele didactice din Facultatea de Mecanică şi Tehnologie nu 

au depus în această competiție cereri de finanţare în calitate de coordonator consorţiu.  La 8 

proiecte componente din 11 consorţii, 4 cadre didactice din Facultatea de Mecanică şi 

Tehnologie sunt directori, Universitatea din Piteşti fiind instituţie organizatoare. 1 cadru didactic 

este coordonatorul a 5 proiecte componente. 

Cadrele didactice din Facultatea de Mecanică şi Tehnologie (5 cadre didactice) sunt implicate 

în alte 8 proiecte componente ca responsabili de proiect component. Situaţia cererilor de 

finanţare depuse este prezentată sintetic în tabelul de mai jos. 
 

Tabelul 11 Cereri de finanţare depuse de cd din FMT 

Denumire proiect 
Calitatea UPIT 

solicitant/partener 

Competiție/Linia de 

finanțare 

Implementarea tehnologiilor additive în fabricarea 

componentelor complexe şi suprasolicitate-DigiTech 
Partener 

Proiecte complexe 

realizate în consorţii 

Analiza multilevel a sistemelor mecanice supuse la 

radiatii cu aplicatii in ingineria aerospatiala si nucleara 
Partener 

Proiecte complexe 

realizate în consorţii 

Tehnologii de fabricare inteligente pentru productia 

avansata a pieselor din industriile de automobil şi 

aeronautică 

Partener 

Proiecte complexe 

realizate în consorţii 

Creșterea capacității instituționale de cercetare 

bioeconomică pentru exploatarea inovatoare a 

resurselor vegetale autohtone, în vederea obținerii de 

produse horticole cu valoare adăugată ridicată 

Partener 

Proiecte complexe 

realizate în consorţii 

Conceptie integrata inovativa pentru revitalizarea 

sectoarelor traditionale de prelucrare textila, pielărie, 

polimeri termoplastici, prin utilizarea materialelor 

nanostructurate hibride 

Partener 

Proiecte complexe 

realizate în consorţii 

Tehnologii inovative si materiale avansate pentru 

aeronautica 
Partener 

Proiecte complexe 

realizate în consorţii 

Creșterea capacității instituţionale de cercetare – 

dezvoltare- inovare în domeniul pomiculturii ecologice 
Partener 

Proiecte complexe 

realizate în consorţii 

Proiect integrat de dezvoltare a unor tehnologii dedicate 

tratamentelor medicale avansate 

 

Partener 

Proiecte complexe 

realizate în consorţii 

Materiale avansate si tehnologii laser/plasma de 

procesare pentru energie si depoluare: cresterea 

potentialului aplicativ si al interconectarii stiintifice in 

domeniul eco-nanotehnologiilor 

Partener 

Proiecte complexe 

realizate în consorţii 
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Denumire proiect 
Calitatea UPIT 

solicitant/partener 

Competiție/Linia de 

finanțare 

Integrarea tehnologiilor de fabricare aditiva 3D printing 

in aplicatii medicale 
Partener 

Proiecte complexe 

realizate în consorţii 

Tehnologii avansate de proiectare, obținere si eliberare 

controlata a compusilor naturali cu potential 

farmaceutic incapsulati in nanostructuri. Aplicatii in 

managementul afectiunilor dermatologice 

 

Partener 

Proiecte complexe 

realizate în consorții 

 

 Proiectele câștigate prin competiție de facultate (fonduri de cercetare) sunt 

prezentate în tabelul 12. 

Tabelul 12 Proiecte complexe câştigate prin competiţie de cd din FMT 

Denumire proiect 
Calitatea 

UPIT 

Competiție/ 

Linia de finanțare 

Implementarea tehnologiilor additive în fabricarea 

componentelor complexe şi suprasolicitate-DigiTech 

 

Partener 

Proiecte complexe realizate în 

consorții CDI -  PN-III-P1-1.2-

PCCDI-2017-1 

Tehnologii de fabricare inteligente pentru productia 

avansata a pieselor din industriile de automobil şi 

aeronautică 

Partener 

Proiecte complexe realizate în 

consorții CDI -  PN-III-P1-1.2-

PCCDI-2017-1 

Creșterea capacității instituționale de cercetare 

bioeconomică pentru exploatarea inovatoare a 

resurselor vegetale autohtone, în vederea obținerii de 

produse horticole cu valoare adăugată ridicată 

 

Partener 

Proiecte complexe realizate în 

consorții CDI -  PN-III-P1-1.2-

PCCDI-2017-1 

Conceptie integrata inovativa pentru revitalizarea 

sectoarelor traditionale de prelucrare textila, pielarie, 

polimeri termoplastici, prin utilizarea materialelor 

nanostructurate hibride 

Partener 

Proiecte complexe realizate în 

consorții CDI -  PN-III-P1-1.2-

PCCDI-2017-1 

Creșterea capacității instituţionale de cercetare – 

dezvoltare- inovare în domeniul pomiculturii 

ecologice 

Partener 

Proiecte complexe realizate în 

consorții CDI -  PN-III-P1-1.2-

PCCDI-2017-1 

Materiale avansate si tehnologii laser/plasma de 

procesare pentru energie si depoluare: cresterea 

potentialului aplicativ si al interconectarii stiintifice in 

domeniul eco-nanotehnologiilor 

 

Partener 

Proiecte complexe realizate în 

consorții CDI -  PN-III-P1-1.2-

PCCDI-2017-1 

Integrarea tehnologiilor de fabricare aditiva 3D 

printing in aplicatii medicale Partener 

Proiecte complexe realizate în 

consorții CDI -  PN-III-P1-1.2-

PCCDI-2017-1 
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- Anual s-a realizat analiza rezultatelor cercetării ştiinţifice a cadrelor didactice. Sinteza 

rezultatelor cercetării la nivel de facultate este prezentată în tabelul de mai jos. 
 

Tabelul 13 Sinteza rezultatelor activităţilor de cercetare la nivel de facultate 

Categoria / subcategoria activităţii de cercetare ştiinţifică 2016 2017 2018 2019 Total 

B. Cărţi şi capitole în cărţi      

    B.1 de specialitate, internaţionale (autor) 1 1 2 1 5 

    B.2 de specialitate, naţionale (autor) 12 2 6 5 25 

    B.3 de specialitate, internaţionale (editor) 1 1 0 1 3 

    B.4 de specialitate, naţionale (editor) 0 0 0 0 0 

    B.5 Manuale didactice, suporturi de curs 8 4 10 13 35 

    B.6 Îndrumare de laborator, culegere de pb. 10 1 11 10 32 

C. Lucrări (articole) ISI / BDI      

    C.1 în reviste cotate ISI 12 6 6 7 31 

    C.2 în volume indexate ISI Proceedings 19 43 19 11 92 

    C.3 în reviste /volumele unor manifestări ştiinţifice 

indexate BDI 
38 58 63 54 213 

D. Lucrări (articole) neindexate      

    D.1 în reviste 6 0 2 0 8 

    D.2 în volumele manifestărilor ştiinţifice 9 8 6 0 23 

E. Brevete de invenţie 1 4 3 0 8 

F. Granturi / proiecte de cercetare      

    F.1 câştigate prin competiţie internaţională 6 6 5 4 21 

    F.2 câştigate prin competiţie naţională 4 2 12 16 34 

    F.3 cu mediul socio-economic 9 5 3 7 24 
 

Principalele rezultate ale cercetării științifice, pe categorii de activități este prezentată grafic în 

continuare. 

 

Figura 7 Evoluţia nr. de lucrări ISI / BDI 
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Figura 8 Evoluţia nr. de cărţi şi capitole din cărţi 

 

 
 

Figura 9 Evoluţia nr. de lucrări neindexate 
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Figura 10 Evoluţia nr. de brevete 

 

 
 

Figura 11 Evoluţia nr. de granturi 

 

Din sinteza rezultatelor se observă că în perioada de raportare au fost publicate un număr 

mare de articole indexate în baze de date (213 articole), dar şi articole în reviste cu factor de 

impact (31). Numărul contractelor de cercetare în care sunt implicate cadre didactice din FMT a 

crescut anual. 

- Au fost organizate mai multe manifestări ştiinţifice (4 conferinţe şi 7 workshop-uri) unde 

cadrele didactice au diseminat rezultatele cercetării ştiinţifice; 
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Tabelul 14 Manifestări ştiinţifice organizate în cadrul FMT 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

manifestării 

Tipul 

manifestării 

Perioada 

desfăşurării 

Locul 

desfăşurării 

Domeniul 

ştiinţific al 

manifestării 

Structura 

academică 

implicată 

Calitatea 

1 

CAR2017, The 

International Congress 

of Automotive and 

Transport Engineering 

www.car2017.ro 

Congres 

ştiinţific 

08.11.2017-

10.11.2017 
Pitesti Multidisciplinar DAT Organizator 

2 

Fabrica virtuală 2017 – 

o interfață între 

universitate și industrie 

Integrarea cerințelor 

angajatorilor în 

formarea profesională 

Workshop 
05.04.2017-

05.04.2017 
Pitesti Multidisciplinar DFMI Organizator 

3 

Physical Internet and 

New Challenges in 

Supply Chain 

Management: 

Rethinking the Supply 

Chain 4.0 for 

Consumer Value 

Conferinţă 
19.10.2017-

21.10.2017 
Târgovişte Logistică FMT 

Co-

organizator 

4 

Fabrica virtuală 2018 – 

o interfaţă între 

universitate şi industrie. 

Pârghii de acţiune în 

vederea creşterii 

şanselor de integrare a 

absolv. pe piaţa muncii 

Workshop 
16.04.2018-

16.04.2018 

Universitatea 

din Piteşti,  
Multidisciplinar DFMI Organizator 

5 

A 7-a ediţie a 

„EV&HEV 2018. 

Inovare în mobilitatea 

electrică şi hibridă” 

Workshop 
04.12.2018-

04.12.2018 
CCIA 

Ingineria 

Autovehiculelor 
DAT Organizator 

6 

Îmbunătăţirea perform. 

de cercetare prin 

participarea instituţiilor 

în consorții CDI în 

domeniile prioritare 

Workshop 
19.11.2019-

19.11.2019 

Biblioteca 

UPIT 

Consorții CDI 

în domenii 

prioritare /  

Știinte 

inginerești 

DFMI Organizator 

7 
Workshop Logistics 

Hub Junior 
Workshop 

20.05.2019-

20.05.2019 

Universitatea 

din Pitesti 
Logistică FMT Organizator 

8 

Workshop NX Ideal 

Solution for CAD / 

CAM 

Workshop 
28.03.2019-

28.03.2019 

Universitatea 

din Pitesti 

Modelare si 

simulare 
DFMI Organizator 

9 
AUTOMOTIVE 

LOGISTICS SUMMIT 
Conferinţă 

07.03.2019-

08.03.2019 

Hotel 

Ramada/Sibiu 
Logistică FMT 

Co-

organizator 
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Nr. 

crt. 

Denumirea 

manifestării 

Tipul 

manifestării 

Perioada 

desfăşurării 

Locul 

desfăşurării 

Domeniul 

ştiinţific al 

manifestării 

Structura 

academică 

implicată 

Calitatea 

10 

A 8-a ediție a 

„EV&HEV 2019 - 

Inovare în mobilitatea 

electrică și hibridă 

Workshop 
11.12.2019-

11.12.2019 
CCIA 

Ingineria 

Autovehiculelor 
DAT Organizator 

11 

INNOVATIVE 

MANUFACTURING 

ENGINEERING & 

ENERGY 

INTERNATIONAL 

CONFERENCE, the 

23th edition of IManEE 

2019 Int. Conference 

Congres 

ştiinţific 

22.05.2019-

24.05.2019 

Universitatea 

din Piteşti 
Multidiscilinar DFMI Organizator 

 

- Au fost stabilite direcţiile de cercetare la nivel de departamente, realizându-se planul intern 

de cercetare-dezvoltare și inovare (PICDI)  la nivelul facultății pe fiecare an calendaristic; 

- Sprijnirea cercetării ştiinţifice studenţeşti în vederea organizării anuale a Sesiunii de 

Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti.  

Anual s-a desfăşurat Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti. Facultatea de Mecanică 

şi Tehnologie a coordonat prin cele două departamente mai multe secţiuni (11 - 15 secţiuni), a 

căror dinamică este prezentată în figura 12. 

 

 
 

Figura 12 Evoluţia numărului de secţiuni din cadrul SCSS organizată de FMT 

 

Numărul lucrărilor înscrise, susținute, precum şi numărul de studenţi participanţi se prezintă 

în tabelul de mai jos. 
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Tabelul 15 

Data desfăşurării 
Nr. lucrări 

înscrise 

Nr. lucrări 

susținute 

Nr studenţi 

participanţi 

28 mai 2016 247 244 460 

27 mai 2017 187 177 309 

19 mai 2018 181 170 292 

18 mai 2019 171 165 278 

 

 
 

Figura 13 Dinamică numărului de lucrări susţinute în cadrul SCSS 

 

Se observă o scădere a numărului de lucrări, scădere datorată impunerii în urma analizei 

sesiunii din anul 2016 a unor reguli de redactare şi de conţinut al lucrărilor. 

La ediţia 2016 a SCSS au fost invitate să participe atât în calitate de sponsor cât şi în 

componenţa comisiilor de jurizarea a lucrărilor reprezentanţii mai multor societăţi comerciale 

(Euro Auto Plastic Systems, Faurecia, Karcher  şi  Gold Plast). Societatea Karcher a premiat 2 

lucrări de la fiecare secţiune cu câte un aspirator, oferind în total 4 aspiratoare.  

În anul 2017 Facultatea de Mecanică şi Tehnologie a premiat studenții cu premii oferite 

de societăţile iPAD şi GoldPlast. Directorii celor două societăţi au făcut parte din comisiile de 

jurizare la secţiunile „Ingineria fabricaţiei” şi „Bazele ingineriei şi Managementului”, participând 

activ la selectarea lucrărilor premiate. Aceştia şi-au manifestat interesul pentru lucrările 

prezentate intervenind cu întrebări pertinente şi recomandări.  

În anii 2018 şi 2019, Facultatea de Mecanică şi Tehnologie, cu ajutorul sponsorizării 

SIAR, AGIR şi GoldPlast a oferit fiecărei secțiuni diplome pentru premii şi diplome de 

participare pentru fiecare lucrare susținută, memorii USB şi pahare inscripţionate pentru lucrările 

premiate. 

Directorii societăţii GoldPlast au participat la susţinerea lucrărilor din cadrul unor secţiuni 

care au prezentat interes pentru aceştia. 
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- Au fost încheiate la nivel de departamente componente 16 parteneriate cu scopul 

dezvoltării unor teme de cercetare, tabelul 

Tabelul 16 

Nr. crt. 
Denumire structură 

din FMT 

Denumire 

partener 

Nr. înregistrare 

acord la FMT 
Obiectul / scopul parteneriatului 

1.  

Departamentul de 

Autovehicule si 

Transporturi 

Renault 

Technologie 

Roumanie 

2840/01.03.2016 

Punerea la punct a unei metodologii de încercare tip 

Real Driving Emissions (RDE) cu echipamentul AVL 

MOVE (PEMS) 

2.  

Departamentul de 

Autovehicule si 

Transporturi 

Renault 

Technologie 

Roumanie 

9542/31.08.2017 

Desfasurarea in comun de activitati in scopul 

imbunatatirii pregatirii teoretice si practice a salariatilor 

RTR in domeniul vehiculelor electrice, electrice-hibride, 

sistemelor de încărcare si proiectării in domeniul auto 

(Module de formare On the car training – Vehicul 

Electric).Realizarea în comun de către CCIA UPIT, 

salariații RTR si studenti, masteranzi, doctoranzi, a unor 

prototipuri, demonstratoare si machete funcționale pe 

teme de interes:Tema 1/2017:Realizarea în comun a 

unui proiect de vehicul electric din clasa compact 

denumit SANDERO ELECTRONTema 2 Proiect pentru 

realizare de machete demonstrative didactice pentru  

echiparea laboratoarelor Calculul si Construcția 

Automobilelor (Macheta Dacia DUSTER) si Sisteme 

Alternative de Propulsie – vehicule electrice si hibride 

(Macheta Grup motopropulsor electric, Macheta baterie 

de tractiune) 

3.  

Departamentul de 

Autovehicule si 

Transporturi 

Renault Lardy 

France & AVL 

France 

1288/20.12.2017 
Calculation of unsteady in-cylinder flow of Gasoline 

engines with FIRE software 

4.  

Departamentul de 

Fabricatie si 

Management 

Industrial 

DELTA INVEST 1156/29.10.2018 

îmbunătăţirea calităţii profesionale a resursei umane 

provenite din rândul studenţilor şi masteranzilor FMT, 

în vederea unei mai bune adaptări a acestora la cerinţele 

angajatorilor de pe piaţa muncii. 

5.  

Departamentul de 

Fabricatie si 

Management 

Industrial 

FAURECIA 1157/29.10.2018 

îmbunătăţirea calităţii profesionale a resursei umane 

provenite din rândul studenţilor şi masteranzilor FMT, 

în vederea unei mai bune adaptări a acestora la cerinţele 

angajatorilor de pe piaţa muncii. 

6.  

Departamentul de 

Fabricatie si 

Management 

Industrial 

ADIENT 1158/29.10.2018 

îmbunătăţirea calităţii profesionale a resursei umane 

provenite din rândul studenţilor şi masteranzilor FMT, 

în vederea unei mai bune adaptări a acestora la cerinţele 

angajatorilor de pe piaţa muncii. 

7.  

Departamentul de 

Fabricatie si 

Management 

Industrial 

LEONI 1159/29.10.2018 

îmbunătăţirea calităţii profesionale a resursei umane 

provenite din rândul studenţilor şi masteranzilor FMT, 

în vederea unei mai bune adaptări a acestora la cerinţele 

angajatorilor de pe piaţa muncii. 

8.  
Departamentul de 

Autovehicule si 

Renault Lardy 

France & AVL 
1/10.01.2018 

Calculation of unsteady in-cylinder flow of Gasoline 

engines with FIRE software 



    
                                                                    

 
 

 

UNIVERSITATEA din PITEŞTI 
FACULTATEA de MECANICĂ şi TEHNOLOGIE 

DECANAT     
RO - 110040Piteşti, str. Târgu din Vale nr. 1 
  tel.fax:0348/453150 tel.:0248/218804 

24/43 

Nr. crt. 
Denumire structură 

din FMT 

Denumire 

partener 

Nr. înregistrare 

acord la FMT 
Obiectul / scopul parteneriatului 

Transporturi France 

9.  

Departamentul de 

Autovehicule si 

Transporturi 

Renault 

Technologie 

Roumanie 

2840/10.01.2018 

Punerea la punct a unei metodologii de încercare tip 

Real Driving Emissions (RDE) cu echipamentul AVL 

MOVE (PEMS) 

10.  

Departamentul de 

Autovehicule si 

Transporturi 

Renault 

Technologie 

Roumanie 

9542/10.01.2018 

Desfasurarea in comun de activitati in scopul 

imbunatatirii pregatirii teoretice si practice a salariatilor 

RTR in domeniul vehiculelor electrice, electrice-hibride, 

sistemelor de încărcare si proiectării in domeniul auto 

(Module de formare On the car training – Vehicul 

Electric). Realizarea în comun de către CCIA UPIT, 

salariaţii RTR si studenti, masteranzi, doctoranzi, a unor 

prototipuri, demonstratoare si machete funcţionale pe 

teme de interes:Tema 1/2017:Realizarea în comun a 

unui proiect de vehicul electric din clasa compact 

denumit SANDERO ELECTRONTema 2 Proiect pentru 

realizare de machete demonstrative didactice pentru  

echiparea laboratoarelor Calculul si Construcţia 

Automobilelor (Macheta Dacia DUSTER) si Sisteme 

Alternative de Propulsie – vehicule electrice si hibride 

(Macheta Grup motopropulsor electric, Macheta baterie 

de tractiune) 

11.  

Facultatea de 

Mecanică şi 

Tehnologie 

IP 

AUTOMATIC 

DESIGN SRL 

1284/19.12.2019 

îmbunătăţirea competenţelor profesionale ale 

studenţilorIntensificarea colaborărilor ştiinţifice dintre 

cadrele didactice cu activităţi la masterele din domeniul 

Inginerie Industrială, studenţi şi specialiştii din firmă 

12.  

Departamentul de 

Autovehicule si 

Transporturi 

Renault 

Technologie 

Roumanie 

4/04.03.2019 

Realizarea de studii, cercetari, dezvoltare experimentala, 

demonstratoare si prototipuri in domeniul ingineriei 

autovehiculelor 

13.  

Departamentul de 

Fabricatie si 

Management 

Industrial 

ENSTA Bretagne 634/17.01.2019 Realizarea în comun a unei teme de cercetare 

14.  

Departamentul de 

Autovehicule si 

Transporturi 

Renault Lardy 

France & AVL 

France 

1/07.01.2019 
Calculation of unsteady in-cylinder flow of Gasoline 

engines with FIRE software 

15.  

Departamentul de 

Autovehicule si 

Transporturi 

Renault 

Technologie 

Roumanie 

2/07.01.2019 

Punerea la punct a unei metodologii de încercare tip 

Real Driving Emissions (RDE) cu echipamentul AVL 

MOVE (PEMS) 

16.  

Departamentul de 

Autovehicule si 

Transporturi 

Renault 

Technologie 

Roumanie 

3/07.01.2019 

Desfasurarea in comun de activitati in scopul imb. 

pregatirii teoretice si practice a salariatilor RTR in dom 

vehic electrice, electrice-hibride, sistemelor de încărcare 

si proiectării in domeniul auto (Module de formare On 

the car training – Vehicul Electric). Realizarea în comun 

de către CCIA UPIT, RTR si studenti, masteranzi, 

doctoranzi, a unor prototipuri, demonstratoare si 

machete funcţionale pe teme de interes comun 
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Punctele slabe legate de cercetarea ştiinţifică sunt: 

- număr mic de cadre didactice implicate în depunerea unor cereri de finanţare; 

- neimplicarea cadrelor didactice în activităţi de cercetare; 

- lipsa fondurilor pentru premierea cercetării studenţilor. 

 

5. Managementul calităţii 

Legat de managementul calităţii au fost realizate următoarele: 

- Au fost constituite comisiile de lucru ale Consiliului FMT: Comisia pentru asigurarea si 

evaluarea calităţii, Comisia pentru activitatea didactică, Comisia pentru cercetare ştiinţifică şi 

relaţii internaţionale, Comisia pentru pentru cooperare cu mediul socio-economic şi probleme 

studenţeşti. De asemenea au fost stabilite atribuţiile acestora, după cum urmează: 

 

Comisia pentru asigurarea si evaluarea calităţii  

Atribuţii: 

1. Elaborează stategia privind implementarea sistemului de Management al Calitatii; 

2. Elaboreaza si coordoneaza aplicarea regulamentelor, procedurilor si activitatilor de 

asigurare si evaluare a calitatii; 

3. Elaboreaza proceduri specifice pentru desfasurarea concursurilor pentru promovarea 

cadrelor didactice si pentru acordarea gradatiei de merit. Analizeaza dosarele pentru 

acordarea gradatiei de merit; 

4. Realizează acţiuni periodice de evaluare a calităţii procesului de învăţământ, (analiza 

rezultatelor obţinute de studenţi, evaluarea cadrelor didactice si a disciplinelor, analiza 

reactiilor angajatorilor, feedback-ul studentilor etc.) elaborând propuneri de îmbunătăţire; 

5. Contribuie la întocmirea rapoartelor anuale ale Decanului privind domeniul de asigurare a 

calităţii 

6. Colaborează cu comisiile de calitate de la nivelul departamentelor si Universităţii; 

Componenţă:  

Presedinte:  conf. dr. ing. Rodica NICULESCU 

Membri:   prof. dr. ing. Viorel NICOLAE 

    Conf. dr. ing. Daniel ANGHEL 

s.l. dr. ing. Nadia BELU – reprezentant DFMI 

prof. dr. ing. Alexandru BOROIU – reprezentant DAT 

student – membru al CFMT – reprezentant TCM 

 

Comisia pentru activitatea didactica 

Atribuţii: 

1. Coordonează elaborarea şi perfecţionarea planurilor de invatamant 

2. Coordoneaza intocmirea statelor de functiuni; 
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3. Coordonează elaborarea, perfecţionarea si corelarea programelor analitice 

4. Analizează conţinutul, metodica şi eficienţa procesului instructiv, precum şi acoperirea cu 

materiale didactice a disciplinelor 

5. Urmăreşte activitatea de instruire şi de verificare a pregătirii studenţilor 

6. Impreuna cu directorii de departamente coordonează instruirea practică a studenţilor 

7. Urmăreşte activitatea defăşurată la examenele de licenţă şi disertaţie 

8. Coordonează orarul facultăţii; 

9. Contribuie la întocmirea rapoartelor anuale ale Decanului privind desfăşurarea activităţilor 

didactice. 

Componenţă:  

Presedinte:  prof. dr. ing. Eduard NITU – reprezentant DFMI 

Membri:  prof. dr. ing. Adrian CLENCI 

    s.l. dr. ing. Monica BALDEA 

    student - membru al CFMT – reprezentant IEI 

 

Comisia de cercetare stiintifica si relatii internationale 

Atributii: 

1. Coordonează cercetarea ştiinţifică în Facultatea de Mecanică si Tehnologie 

2. Coordonează Buletinul Stintific al UPIT seria Automobile; 

3. Urmăreşte şi coordonează desfăşurarea manifestărilor ştiinţifice interne si internaţionale 

din cadrul FMT; 

4. Coordonează desfăşurarea sesiunii cercurilor ştiinţifice studenţeşti. 

5. Propune si stabileste criterii de evaluare a activitatii de cercetare a cadrelor didactice  

6. Coordoneaza evidenta activitatii de cercetare stiintifica a cadrelor didactice 

7. Monitorizează competiţiile naţionale şi internaţionale de proiecte de cercetare ştiinţifică şi 

anunţă periodic departamentele despre manifestările ştiinţifice și oportunităţile de 

finanţare şi cooperare apărute. 

8. Monitorizeaza nevoile de cercetare ale firmelor partenere si creaza o baza de date cu 

acestea. 

9. Identifica subiectele de cercetare pentru studenti la partenerii industriali care ofera stagii de 

practica pentru elaborarea proiectelor de diploma si de disertatie. 

10. Monitorizează acordurile şi parteneriatele cu organizaţii din alte ţări. 

11. Contribuie la întocmirea rapoartelor anuale ale Decanului privind domeniul de cercetare 

ştiinţifică şi relaţii internaţionale 

Componenţă:  

Presedinte:  prof. dr. ing. Dinel POPA – reprezentant DAT 

Membri:  conf. dr. ing. Monica IORDACHE 

    conf. dr. ing. Sorin ILIE 
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    student - membru al CFMT – reprezentant AR 

Comisia pentru cooperare cu mediul socio-economic şi probleme studenţeşti 

Atributii: 

1. Asigură monitorizarea şi orientarea activităţii studenţilor din facultate, stabilind strategii 

pentru creşterea promovabilităţii şi reducerea abandonului şcolar.  Coordoneaza 

activitatea indrumatorilor de an/grupa. 

2. Sprijină studenţii în diverse acţiuni sociale, culturale şi sportive;  

3. Coordonează activităţile de acordare a burselor şi a biletelor de tabără pentru studenţi; 

4. Monitorizează problemele sociale ale studenţilor din facultate;  

5. Realizează consilierea studenţilor pe parcursul studiilor de licenţă, masterat, doctorat, dar şi 

după terminarea acestora.  

6. Monitorizează semnarea si punerea in practica a acordurilor şi parteneriatelor incheiate cu 

institutii din invatamantul preuniversitar. Cordoneaza strategia de atragere a absolventilor 

de liceu in cadrul FMT. 

7. Monitorizează semnarea si punerea in practica a acordurilor şi parteneriatelor incheiate cu 

societatile comerciale partenere. 

8. Coordoneaza activitatile de intretinere si actualizare a bazei de date a absolventilor 

programelor de studii de licenta si masterat. 

9. Monitorizeaza continutul site-ului facultatii. 

10. Contribuie la întocmirea rapoartelor anuale ale Decanului privind domeniul de cooperarii 

cu mediul socio-economic şi problemele studenţeşti. 

Componenţă: 

Presedinte:  conf. dr. ing. Alin RIZEA - decan 

Membri:  s.l. dr. ing. Helene SCHUSTER 

   student – membru CFMT reprezentant ITT 

   student - reprezentant TCM 

   student - reprezentant IEI 

   student - reprezentant AR 

   student - reprezentant ITT 

- Au fost stabilite şi aprobate structurile de evaluare şi asigurare a calităţii din cadrul FMT: 

CEAC-F, CEAC-P şi responsabilii  de calitate la nivelul departamentelor. 
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Tabelul 17 Componenţa structurilor CEAC-F, CEAC-P, RCD 

Structuri de evaluare și asigurare a calității Componență Structuri 

Comisie      de      Evaluare      și  Asigurare a Calității la 

nivelul Facultății (CEAC-F) 

conf. dr. ing. Alin Daniel RIZEA 

conf. dr. ing. Rodica NICULESCU 

s.l. dr. ing. Nicoleta RACHIERU 

reprezentanţi studenţi* 

reprezentanţi absolvenţi** 

ing. Daniela Cîrciuvoianu – reprezentant angajator 

Responsabil    de    calitate    la 

nivelul departamentului DAT (RCD) 

prof. dr. ing. Alexandru BOROIU 

Responsabil    de    calitate    la 

nivelul departamentului DFMI (RCD) 

s.l. dr. ing. Nadia BELU 

Comisia de evaluare și asigurare 

a calității la nivelul programului de studii (CEAC-P-AR) 

prof. dr. ing. Viorel NICOLAE 

prof. dr. ing.  Adrian CLENCI 

s.l. dr. ing. Mihaela ISTRATE 

reprezentanţi studenţi* 

reprezentanţi absolvenţi** 

ing. Nicolae BOICEA– reprezentant angajator 

Comisia de evaluare și asigurare 

a calității la nivelul programului de studii (CEAC-P-TCM) 

conf. dr. ing. Alin RIZEA 

s.l. dr. ing. Monica BALDEA 

reprezentanţi studenţi* 

reprezentanţi absolvenţi** 

Catalin ANDREESCU– reprezentant angajator 

Comisia de evaluare și asigurare 

a calității la nivelul programului de studii (CEAC-P-IEI) 

Prof. dr. ing. Niţu Eduard 

s.l. dr. ing. Gina BOICEA 

reprezentanţi studenţi* 

reprezentanţi absolvenţi** 

ing. Mihai BUCULESCU – reprezentant angajator 

Comisia de evaluare și asigurare 

a calității la nivelul programului de studii (CEAC-P-ITT) 

ș.l. dr.ing. Gabriela MITRAN  

conf. dr. ing. Elena NEAGU 

reprezentanţi studenţi* 

reprezentanţi absolvenţi** 

Ing. Ion GHIOLD – reprezentant angajator 

Comisia de evaluare și asigurare 

a calității la nivelul programului de studii (CEAC-P-STM) 

ş.l. dr. ing. Cătălin DUCU 

s.l. dr. ing. Magdalena DICU 

reprezentanţi studenţi* 

reprezentanţi absolvenţi** 

ing. Cristian PETRESCU – reprezentant angajator 

Comisia de evaluare și asigurare 

a calității la nivelul programului de studii (CEAC-P-

IAMD) 

prof. dr.ing. Adrian CLENCI 

conf. dr. ing. Rodica NICULESCU 

reprezentanţi studenţi* 

reprezentanţi absolvenţi** 

Ing. Adrian BÎZÎIAC – reprezentant angajator 
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Comisia de evaluare și asigurare 

a calității la nivelul programului de studii (CEAC-P-IMFP) 

conf.dr.ing. Monica IORDACHE 

conf. dr. ing. Daniel ANGHEL 

reprezentanţi studenţi* 

reprezentanţi absolvenţi** 

Mihaela MEIANU – reprezentant angajator 

Comisia de evaluare și asigurare 

a calității la nivelul programului de studii (CEAC-P-

CMPA) 

s.l. dr.ing. Cătălin ZAHARIA 

s.l. dr. ing. Ionel VIERU 

reprezentanţi studenţi* 

reprezentanţi absolvenţi** 

Ing. Viorel SĂLAN – reprezentant angajator 

Comisia de evaluare și asigurare 

a calității la nivelul programului de studii (CEAC-P-ML) 

s.l. dr. ing. Ana GAVRILUTA 

s.l dr. ing. Ancuța BĂLTEANU 

reprezentanţi studenţi* 

reprezentanţi absolvenţi** 

Dumitru Elena – reprezentant angajator 

Comisia de evaluare și asigurare 

a calității la nivelul programului de studii (CEAC-P-TSR) 

conf. dr. ing. Sorin ILIE 

prof. dr. ing. Alexandru BOROIU 

reprezentanţi studenţi* 

reprezentanţi absolvenţi** 

Ing. Alexandru POPA– reprezentant angajator 

* şi ** nu sunt nominalizaţi întrucât acestia se schimbau în fiecare an universitar 

 

- În fiecare an universitar a fost realizat un plan de muncă al Consiliului FMT, în 

concordanţă cu planurile de muncă ale celor două departamente. 

- Au fost realizate/revizuite mai multe documente ale SMC (4 regulamente, 17 metodologii , 

9 proceduri operaţionale, 49 formulare, ghiduri). Lista acestora se regăseşte în Anexa 1 (Lista doc 

elaborate/revizuite in perioada 2016-2020). 

- In scopul îmbunătăţirii activităţilor au fost realizate mai multe misiuni de audit intern de 

către CEAC-F:  

o verificarea conformității activităților de secretariat–studenţi (verificarea 

conformităţii conţinutului dosarelor studenţilor, verificarea întocmirii 

cataloagelor, verificarea modului de completare a datelor în registrele matricole 

etc.).  

o verificarea întocmirii orarelor (în acest sens a fost întocmită şi aprobată o 

metodologie de întocmire a orarelor în cadrul FMT); 

o promovabilitatea studenţilor; 

o În fiecare sesiune de examene din perioada de raportare au fost organizate de 

CEAC_F audituri privid modul de desfăşurare a evaluărilor finale; 

In urma realizării auditurilor, au fost elaborate rapoarte de audit care au conţinut şi planuri 

de măsuri pentru îndepărtarea neconformităţilor. 

- In această perioadă în FMT s-au desfăşurat o serie de misiuni de audit din partea CMCPU. 
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o Audit privind verificarea respectării regulilor referitoare la alocarea temelor de 

licenţă/disertaţie; 

o Audit privind existenţa şi modul de întocmire a fişelor de disciplină 

o Audit privind întocmirea orarelor şi alocarea spaţiilor pentru desfăşurarea 

activităţilor didactice; 

o Verificarea conformității activităţilor de secretariat (secretariat care gestionează 

studenți, secretariat decanat); 

o Verificarea conformității desfășurării procesului de evaluare a cadrelor didactice; 

o Verificarea desfășurării activităților aferente sesiunilor de examene; 

o Verificarea conformității activităților de organizare și desfășurare a practicii de 

specialitate prevăzută în planurile de învățământ; 

o Verificarea conformității activităților aferente procesului de finalizare a studiilor; 

o Verificarea conformității activităților aferente procesului de admitere; 

o Evaluarea materialelor didactice si a procesului de încărcare în platforma e-

learning a acestora; 

o Verificarea procesului de analiză a rezultatelor studenților și a implementării 

măsurilor de îmbunătățire a pregătirii; 

o Verificarea activității de îndrumare de an pentru anul universitar; 

o Verificarea încărcării pe site-urile facultăților a documentelor SMC proprii. 

 In urma auditurilor, în cazul în care au fost constatate diverse neconformităţi, comisia de 

calitate a FMT a elaborat Planurile de măsuri corective şi preventive pentru înlăturarea/evitarea 

apariţiei neconformităţilor constatate. 

o Pe parcursul perioadei analizate, în fiecare an universitar, la nivelul Consiliului 

Facultăţii de Mecanică şi Tehnologie, au fost organizate mai multe activități de 

analiză, informare/instruire, ședințe de lucru. Dintre acestea se amintesc: 

o Analiză privind modul de desfăşurare a Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice 

Studenţeşti; 

o Informare privind situaţia achitării taxelor de studii de către studenţii pentru anul 

universitar curent; 

o Analiza implicării cadrelor didactice în depunerea cererilor de finanţare în diverse 

competiţii; 

o Informare privind desfăşurarea admiterii pentru anul universitar curent şi analiza 

provenienţei studenţilor; 

o Informare privind organizarea activităţilor de popularizare a programelor de studii 

de licenţă în licee; 

o Informare privind actualizarea pag web şi de facebook a FMT; 

o Analiza promovabilităţii studenţilor de la programele de studii prin prisma 

rezultatelor obţinute în sesiunile de examene; 
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o Informare privind modul de promovare în rândul studenţilor a rolului şi 

activităţilor desfăşurate de FMT; 

o Informare privind stadiul colectării, verificării şi arhivării fişelor de disciplină etc. 

- Calitatea proceselor suport a fost îmbunătăţiţă prin prelungirea programului secretariatului 

cu 2 ore în ziua de miercuri a fiecărei săptămâni în vederea unei mai bune comunicări cu 

studenţii de la master. 

- S-a asigurat transparenţa informaţiilor de interes public prin reorganizarea paginii web a 

FMT. 

- Au fost evaluate de către studenţi cadrele didactice din cadrul FMT. Au fost constituite 

comisii pentru fiecare persoană evaluată, au fost completate de către studenţi chestionarele şi în 

urma acestora au fost întocmite rapoarte de evaluare.Acestea au fost predate către CMCPU. 

 

 

6. Strategia de dezvoltare a facultăţii a avut în vedere următoarele direcţii de intervenţie: 

 

6.1 Oferta educaţională 

De-a lungul perioadei analizate, în mare parte a fost menţinută oferta educaţională atât la 

studiile de licenţă cât şi la studiile de master. 

Admiterea s-a defăşurat conform Regulamentului privind privind organizarea şi 

desfăşurarea concursului de admitere la ciclul  de studii universitare de licenţa şi master în 

Universitatea din Piteşti şi a Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului de 

admitere la ciclul  de studii universitare de licenţa şi master (metodolgiei proprie FMT) în două 

sesiuni: sesiunea IULIE şi sesiunea SEPTEMBRIE pentru programele de licenţă şi sesiunea 

SEPTEMBRIE pentru programele de master. 

Cifrele de școlarizare aprobate sunt prezentate în tabelele următoare: 

 

Tabelul 18 Cifrele de şolarizare pentru programele de licenţă 

Nr. 

crt. 

Programul de 

studii 
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Studii univ de licenţă Subv. Taxă Total Subv. Taxă Total Subv. Taxă Total Subv. Taxă Total 

1 AR 35 55 90 34 56 909 39 51 90 38 52 90 

2 TCM 24 36 60 23 37 60 27 33 60 34 41 75 

3 IEI 24 36 60 23 37 60 30 30 60 32 43 75 

4 ITT 24 36 60 24 36 60 24 36 60 26 34 60 

TOTAL FMT    107 163 270 104 166 270 120 150 270 130 170 300 

Pondere locuri 

subventionate / total locuri 
40% 39% 44% 43% 
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Tabelul 19 Cifrele de şolarizare pentru programele de masterat 

Nr. 

crt. 

Programul de 

studii 
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Studii univ de 

masterat 
Subv. Taxă Total Subv. Taxă Total Subv. Taxă Total Subv. Taxă Total 

1 STM 15 0 15 15 0 15 15 0 15 14 1 15 

2 IAMD 15 35 50 15 35 50 16 34 50 15 35 50 

3 IMFP 9 41 50 8 42 50 12 38 50 13 37 50 

4 CMPA 9 41 50 9 41 50 12 38 50 13 37 50 

5 ML 9 41 50 8 42 50 14 36 50 14 36 50 

6 TSR (TREAC) 8 42 50 8 42 50 12 38 50 13 37 50 

TOTAL FMT     65 200 265 63 202 265 81 184 265 82 183 265 

Pondere locuri 

subventionate / total locuri 
24.5% 24% 31% 31% 

 

Dinamica locurilor subvenţionate pe parcursul perioadei analizate este prezentată în 

graficul de mai jos: 

 

 
 

Figura 14 Dinamica locurilor subvenţionate la nivel FMT 
 

Evoluţia numărului de studenţi înmatriculaţi în anul I la programele de studii de licenţă 

este prezentată în tabelul de mai jos şi în graficele următoare: 
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Tabelul 20 Evoluţia nr. de studenţi înmatriculaţi în anul I la programele de studii de licenţă 

Nr. 

crt. 

Programul de 

studii 
2016-2017 2017-2018 

Studii univ de licenţă Nr.locuri I opţiune 
Loc. 

ocupate 

% 

ocupare 
Nr.locuri I opţiune 

Loc. 

ocupate 
% ocupare 

1 AR 90 217 90 100 90 188 90 100 

2 TCM 60 119 60 100 60 135 60 100 

3 IEI 60 57 60 100 60 85 60 100 

4 ITT 60 48 60 100 60 42 60 100 

TOTAL FMT    270 441 270 100 270 450 270 100 

Nr. 

crt. 

Programul de 

studii 
2018-2019 2019-2020 

Studii univ de licenţă Nr.locuri I opţiune 
Loc. 

ocupate 

% 

ocupare 
Nr.locuri I opţiune 

Loc. 

ocupate 
% ocupare 

1 AR 90 155 90 100 90 212 90 100 

2 TCM 60 104 59 95 75 126 75 100 

3 IEI 60 53 49 82 75 62 59 79 

4 ITT 60 27 40 67 60 36 59 98 

TOTAL FMT    270 339 238 88 300 436 283 95 

 

 
 

Figura 15 Evoluţia primei opţiuni a candidaţilor la concursul de admitere 



    
                                                                    

 
 

 

UNIVERSITATEA din PITEŞTI 
FACULTATEA de MECANICĂ şi TEHNOLOGIE 

DECANAT     
RO - 110040Piteşti, str. Târgu din Vale nr. 1 
  tel.fax:0348/453150 tel.:0248/218804 

34/43 

 
 

Figura 16 Evoluţia nr. de studenţi înmatriculaţi în anul I pe programe de studii de licenţă 

 

 
 

Figura 17 Evoluţia nr. candidaţi / înmatriculaţi în anul I (licenţă) la nivel FMT 

 

 

Evoluţia numărului de studenţi înmatriculaţi în anul I la programele de studii de masterat 

este prezentată în tabelul şi în graficele următoare: 
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Tabelul 21 Evoluţia nr. de studenţi înmatriculaţi în anul I la programele de studii de masterat 

Nr. 

crt. 

Programul de 

studii 
2016-2017 2017-2018 

Studii univ de 

masterat 
Nr.locuri I opţiune 

Loc. 

ocupate 

% 

ocupare 
Nr.locuri I opţiune 

Loc. 

ocupate 
% ocupare 

1 STM 15 15 15 100 15 29 15 100 

2 IAMD 50 20 18 36 50 10 17 34 

3 IMFP 50 43 43 86 50 61 47 94 

4 CMPA 50 30 30 60 50 50 49 98 

5 ML 50 37 36 72 50 43 43 86 

6 TSR (TREAC) 50 35 34 68 50 36 29 58 

TOTAL FMT    265 180 177 67 265 229 200 75 

Nr. 

crt. 

Programul de 

studii 
2018-2019 2019-2020 

Studii univ de 

masterat 
Nr.locuri I opţiune 

Loc. 

ocupate 

% 

ocupare 
Nr.locuri I opţiune 

Loc. 

ocupate 
% ocupare 

1 STM 15 12 15 100 15 15 15 100 

2 IAMD 50 15 16 32 50 9 15 30 

3 IMFP 50 44 41 82 50 47 39 78 

4 CMPA 50 40 36 72 50 40 33 66 

5 ML 50 39 35 70 50 32 28 56 

6 TSR 50 43 35 70 50 26 30 60 

TOTAL FMT    265 193 178 67 265 168 160 61 

 

 
 

Figura 18 Evoluţia nr. de studenţi înmatriculaţi în anul I pe programe de studii de masterat 



    
                                                                    

 
 

 

UNIVERSITATEA din PITEŞTI 
FACULTATEA de MECANICĂ şi TEHNOLOGIE 

DECANAT     
RO - 110040Piteşti, str. Târgu din Vale nr. 1 
  tel.fax:0348/453150 tel.:0248/218804 

36/43 

 
 

Figura 19 Evoluţia nr. candidaţi / înmatriculaţi în anul I (master) la nivel FMT 

 

6.2. Atragerea de candidaţi 

Pentru atragerea de candidaţi au fost întreprinse următoarele: 

- În fiecare an, au fost încheiate / reînnoite parteneriatele cu 26 de licee în vederea 

popularizării programelor de studii. Cu ocazia încheierii acestor parteneriate au fost realizate şi 

prezentări ale ofertei educaţionale în licee (licee din Piteşti, Mioveni, Costeşti, Curtea de Argeş, 

Râmnicu-Vâlcea). Pe langă echipele de cd, au fost implicaţi uneori mai mulţi studenţi în acţiunea 

de promovare a programelor de licenţă. Lista liceelor cu care Facultatea de Mecanică şi 

Tehnologie are încheiate parteneriate este prezentată mai jos: 
 

Tabelul 21 Parteneriate cu mediul preuniversitar 

Nr. 

Crt. 
Instituţie 

1.  Colegiul Naţional “Al Odobescu“ Piteşti 

2.  Liceul Teoretic “Ion Barbu” Piteşti 

3.  Grupul Şcolar Construcţii de Maşini Dacia Piteşti/Liceul Tehnologic “Dacia” 

4.  Colegiul Economic „Maria Teiuleanu” Piteşti 

5.  Colegiul Naţional Liceal „Zinca Golescu” Piteşti 

6.  Liceul CT „CD Neniţescu” Piteşti 

7.  Colegiul Tehnic „Armand Călinescu” Piteşti 

8.  Liceul teoretic „I Cantacuzino” Piteşti 

9.  Grupul Şcolar Industrializarea Lemnului Piteşti/Liceul Tehnologic “Constantin Brâncuşi” 

10.  Colegiul Tehnic Dimitrie Dima Piteşti 

11.  Liceul Teoretic „Ion Mihalache” Topoloveni 
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Nr. 

Crt. 
Instituţie 

12.  Liceul tehnologic Construcţii de Maşini Mioveni 

13.  Liceul Teoretic „Iulia Zamfirescu” Mioveni 

14.  Colegiul Tehnic „I C Petrescu” Stâlpeni 

15.  Colegiul Naţional „Vlaicu Vodă” Curtea de Argeş 

16.  Grupul Şcolar „Ferdinand I” Curtea de Argeş 

17.  Liceul tehnologic Costeşti 

18.  Liceul teoretic Costeşti 

19.  Colegiul National Vladimir Streinu Găeşti 

20.  Liceul tehnologic OLTCHIM Rm Vâlcea 

21.  Liceul tehnologic C.tan N. Pleşoianu Rm. Vâlcea 

22.  Liceul tehnologic Henri Coandă Rm. Vâlcea 

23.  Liceul tehnologic Dinu Brătianu Ştefăneşti 

24.  Colegiul tehnic metalurgic Slatina 

25.  Colegiul economic PS Aurelian Slatina 

26.  Colegiul National Radu Greceanu Slatina 

 

- Implicarea facultăţii în acţiunile organizate de Universitate (Caravana UPit, Zilele Carierei, 

Ziua Porţilor Deschise) sau găzduite de universitate (târguri ale locurilor de muncă). Facultatea 

de Mecanică şi Tehnologie a prezentat oferta educaţională în mediul preuniversitar participând la  

toate evenimentele din cadrul proiectului Caravana UPit. 

- În fiecare an informaţiilor privind oferta educaţională a facultăţii, au fost actualizate atât pe 

pagina web a facultăţii cât şi pe cea de facebook. 

- În fiecare an s-au actualizat materialelor promoţionale existente (pliante, afișe). 

- Responsabilii masterelor au prezentat studenţilor din anii terminali programele de master 

coordonate de fiecare departament. 

- Incepând cu anul universitar 2018-2019, între Facultatea de Mecanică şi Tehnologie şi 

Inspectoratul Scolar Judeţean Argeş, a fost încheiat un protocol de colaborare care s-a 

materializat prin organizarea unui workshop cu cd şi elevi din învăţământul liceal denumit „Un 

prim pas în inginerie”. Acesta a avut drept principal obiectiv inițierea unui dialog eficient și 

durabil între reprezentanți ai învățământului preuniversitar și ai învățământului universitar. Din 

programul evenimentului se pot enumera următoarele activităţi: 

o Dezbatere: "Educatia. Quo-Vadis?" / au participat cadre didactice din FMT şi din 

liceele din Argeş (cu precădere din liceele tehnologice). 

o Sesiune de comunicări ştiinţifice / participanti: echipe de elevi şi profesori din 

licee 

o vizita centrelor de cercetare CCIA şi CRC&D-Auto 

In cadrul evenimentului au participat aproximativ 60 de elevi şi 30 de cadre didactice. 
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In vara anilor 2018 şi 2019 s-au derulat două ediţii ale evenimentului „Scoala de Vară – 

Introducere în tainele Automobilului”, având ca parteneri RTR, la care au participat 7 respectiv 

20 elevi din liceele din Piteşti. 

- In cursul acestui an universitar, a fost încheiat un nou acord de colaborare, care pe lângă 

evenimentele organizate anul trecut prevede şi alte acţiuni comune. 

 

6.3. Întărirea relaţiilor de colaborare cu mediul socio-economic 

Pentru consolidarea relaţiilor de colaborare cu mediul socio-economic s-au realizat 

următoarele activităţi: 

- Organizarea de întâlniri cu reprezentanţii mediului socio-economic pentru prezentarea 

ofertelor de stagiu, a posturilor disponibile şi identificarea cerinţelor pieţei muncii. Astfel, au fost 

organizate 28 întâlniri la nivel de decanat şi la nivel de departamente. 

Tabelul 22 

Nr. 

Crt. 
Societatea Tip eveniment Perioada/locul Participanţi 

Documente 

doveditoare 

1.  METATOOLS 

Prezentarea firmei, a ofertei 

de stagii de practică şi a 

posturilor disponibile 

21.10.2016/ 

FMT, corpT 

Studentii anilor 

IV licenta si 

anilor I si II 

master 

Afiş 

2.  

A.HAK 

INDUSTRIAL 

SERVICES 

Prezentarea firmei, a ofertei 

de stagii de practică şi a 

posturilor disponibile 

28.10.2016/ 

FMT, corp T 
Studenţii FMT Afiş 

3.  DRÄXLMAIER 

Prezentarea programului de 

intership din cadrul 

departamentului de inginerie   

02.11.2016/ 

FMT, corp I 
Studenţii FMT Afiş 

4.  SEGULA 

Prezentarea firmei, a ofertei 

de stagii de practică şi a 

posturilor disponibile 

09.11.2016/ 

FMT, corpT 
Studenţii FMT Afiş 

5.  DACIA-RENAULT Drive your career! 
17.11.2016/ 

FMT, corpT 

Studenţii FMT 

183 studenţi 

Afiş  

Proces-verbal 

6.  OC PROD 
Cum să te prezinţi la un 

interviu de angajare? 

23.11.2016/ 

FMT, corp T 

Studenţii FMT 

54 studenţi 

Afiş  

Proces-verbal 

7.  VALEO 

Prezentarea firmei, a ofertei 

de stagii de practică şi a 

posturilor disponibile 

07.12.2016/ 

FMT, corp T 

Studenţii FMT 

83 studenţi 

Afiş  

Proces-verbal 

8.  ADIENT Start your career! 
08.12.2016/ 

FMT, corp S 
Studenţii UPit Afiş 

9.  MATRIŢE DACIA 

Prezentarea societăţii S.C. 

Matriţe Dacia şi a stagiilor de 

practică 

22.03.2017, ora 

12.00, I301 

Studenții FMT PV şi anunţ 
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Nr. 

Crt. 
Societatea Tip eveniment Perioada/locul Participanţi 

Documente 

doveditoare 

10.  ASSYSTEM 

Prezentarea  societăţii S.C. 

ASSYSTEM România şi a 

stagiilor de practică 

31.03.2017, ora 

10.00, T309 

Studenții FMT PV şi anunţ 

11.  
iPAD/ 

ing. Ion Pătraşcu 

Prelegerea Proiectarea 

dispozitivelor şi 

echipamentelor de fabricare 

05.04.2017,  

ora 8, I108 

TCM IV PV şi anunţ 

12.  LEONI WIRING 

Prezentarea  societăţii S.C. 

Leoni wiring Systems 

România şi a stagiilor de 

practică 

26.04.2017, ora 

12.00, T309 

Studenții FMT PV şi anunţ 

13.  
iPAD/ 

ing. Ion Pătraşcu 

Prelegerea Proiectarea 

dispozitivelor şi 

echipamentelor de fabricare 

04.05.2017,  

ora 9, I108 

IEI III PV şi anunţ 

14.  

 SEGULA Prezentarea  societăţii S.C. 

Segula Technologies şi a 

stagiilor de practică 

17.05.2017,  

ora 14, I108 

Studenţii FMT PV şi anunţ 

15.  

SEGULA Prezentarea  societăţii S.C. 

Segula Technologies şi a 

stagiilor de practică  

18.05.2017,  

ora 10, T309 

Studenţii FMT PV şi anunţ 

16.  

DELTA PLUS Prezentarea societăţii S.C. 

Delta Plus şi a stagiilor de 

practică 

18.05.2017,  

ora 11, T309 

Studenţii FMT PV şi anunţ 

17.  

ADIENT Prezentarea  societăţii S.C. 

ADIENT România şi a 

stagiilor de practică 

01.11.2017, ora 

18.00, S003 

Studenții UPit PV şi anunţ 

18.  

DRAXLMAIER Prezentarea  societăţii S.C. 

Draxlmaier România şi a 

stagiilor de practică 

01.11.2017, ora 

12.00, T301 

Studenții FMT PV şi anunţ 

19.  

 SEGULA 

INTERGRATION  

Prezentarea stagiilor de 

practică şi a locurilor de 

muncă disponibile 

21.02.2018, ora 

14.00, T301 

16.05.2018, ora 

13.45, T309 

- studenţii FMT 

 

PV şi anunţ 

20.  

 VALEO SISTEME 

TERMICE  

Prezentarea prelegerii 

“Comunicarea în Business” 

de către SC Valeo Sisteme 

Termice Mioveni  

21.03.2018, ora 

16.30, T301 

- studenţii FMT 

- cadre didactice 

FMT 

 

PV şi anunţ 

21.  

LEONI WIRING 

SYSTEMS  

Prezentarea seminar cu tema 

“Dezvoltare continuă”  

07.05.2018, ora 

18.30, T309 

- studenţii FMT 

cadru didactic - 

îndrumător de an 

FMT 

PV şi anunţ 

22.  
LEONI WIRING 

SYSTEMS  

Prezentarea stagii de practică 09.05.2018, ora 

13.30, T301 

- studenţii FMT PV şi anunţ 
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Nr. 

Crt. 
Societatea Tip eveniment Perioada/locul Participanţi 

Documente 

doveditoare 

23.  

ASSYSTEM  Prezentarea stagii de practică 25.05.2018, ora 

13.00, T301 

- studenţii FMT 

- cadre didactice 

FMT 

PV şi anunţ 

24.  

RENAULT 

TECHNOLOGIE 

ROUMANIE 

Prezentarea prelegerilor 

tehnice “Validări fizice” şi 

“Cotare funcţională”  

16.03.2018, ora 

9.00, T301 

- studenţii FMT 

- cadre didactice 

FMT 

PV şi anunţ 

25.  

ISAR 

ENGINEERING 

COMPANY/ ing. 

Mihail Emil Isar 

Prezentarea seminar 

“Toleranţe şi ajustaje”  

14.12.2018, ora 

10.00, T301 

- studenţii FMT 

- cadre didactice 

FMT 

 

PV şi anunţ 

26.  
MATRIŢE DACIA Prezentarea stagii de practică 07.11.2018, ora 

12.00, T301 

- studenţii FMT PV şi anunţ 

27.  

RENAULT 

TECHNOLOGIE 

ROUMANIE 

Prezentarea stagii de practică 05.12.2018, ora 

10.00, T301 

- studenţii FMT 

- cadre didactice 

FMT 

PV şi anunţ 

28.  

OC PROD Prezentarea seminar “CV 

Workshop” de către 

specialişti OC PROD 

27.11.2018, ora 

16.00, T309 

- studenţii FMT 

 

PV şi anunţ 

 

- Au fost încheiate convenţii pentru practica studenților şi acorduri de colaborare cu 

majoritatea societăților din zonă. 

 

6.4. Instituirea unui management participativ, eficient şi transparent 

 

Pentru instituirea unui management participativ, eficient şi transparent au fost realizate 

următoarele: 

- Promovarea transparenței decizionale, toate deciziile importante fiind luate după 

consultarea sau informarea membrilor Consiliului Facultății. 

- Asigurarea accesului la orice informaţie de interes public. Fluxul informaţional în cadrul 

FMT se realizeză prin transmiterea informaţiilor de la Decan şi Prodecan către directorii celor 2 

departamente şi apoi către cadrele didactice prin intermediul adreselor de email. Decanul, după 

fiecare şedinţă a Consiliului de Administraţie trimite o informare scrisă către Prodecan şi 

directorii de departamente, iar aceştia transmit informatiile cadrelor didactice din departamente. 

După fiecare şedinţă a Consiliului FMT, Prodecanul postează extrasul din Procesul-Verbal şi 

documentele prezentate sau aprobate pe pagina web a FMT şi informează toate cadrele didactice 

cu privire la acestea (https://www.upit.ro/ro/academia-reorganizata/facultatea-de-mecanica-si-

tehnologie-2/despre-facultate2/consiliul-fmt2). 

 

 

https://www.upit.ro/ro/academia-reorganizata/facultatea-de-mecanica-si-tehnologie-2/despre-facultate2/consiliul-fmt2
https://www.upit.ro/ro/academia-reorganizata/facultatea-de-mecanica-si-tehnologie-2/despre-facultate2/consiliul-fmt2
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Organizare eveniment FMT 50 

 

Având în vedere faptul că în anul 2019, Facultatea a aniversat 50 de la apariţia 

învăţământului tehnic în Piteşti, au fost organizate mai multe evenimente a căror agendă este 

prezentată în continuare: 

Evenimentele organizate de Facultatea de Mecanică şi Tehnologie 

cu ocazia serbării celor 50 de ani de excelenţă academică 
 
 

1. Workshop “Logistic Hubb - Junior” / 28.03.2019 / Sala de lectură a Bibliotecii Universităţii 

din Piteşti 

 Seminar de prezentare a oportunităților de dezvoltare personală și profesională oferite de 

domeniile Logistică și Supply Chain Management. 

 Program: 13,30 – 17,30 / Prezentări susținute de profesioniști cu o expriență de cel puțin 20 

de ani în domeniile logistică, producție, transport, supply chain management, IT&C, consultanță 

(ARILOG, Renault Service România, LEONI, Martur, GOLDPLAST). 
 

2. Workshop „Un prim pas în inginerie” / 05.04.2019 / Centrul de cercetare Ingineria 

Automobilului 

 Inițierea unui dialog eficient și durabil între reprezentanți ai învățământului preuniversitar și ai 

învățământului universitar. 

 Program 12.00 – 17,30:  

- "Educatia. Quo-Vadis?" / participă cadre didactice din FMT şi din liceele din Argeş (cu 

precădere din liceele tehnologice). 

- Sesiune de comunicări ştiinţifice / participanti: echipe de elevi şi profesori din licee 

- vizita centrelor de cercetare CCIA şi CRC&D-Auto 
 

3. „Ziua porţilor deschise” / 12.04.2019 / FMT 

 Evenimentul prilejuieşte elevilor din învăţământul preuniversitar să obţină informaţii despre 

Facultatea de Mecanică şi Tehnologie, despre activităţile didactice, admiterea 2019, introducere 

în viaţa de student, oportunităţi de carieră, mobilităţi studenteşti internaţionale etc. 

 -Program 8.00-16.00:  

- participă elevi şi profesori din învăţământul preuniversitar 

 

4. Finala Challenge Kart Low Cost 2019/ 11.05.2019/ 

 Dezvoltare competențe și abilități specific managementului de proiect. 

participă studenţi AR III şi ITT III 
 

5. „Arena opiniilor” / 17.05.2019 / FMT  

Finala clubului de dezbateri academice studențești. Urmăreşte dezvoltarea abilităților de 

comunicare profesională, dezvoltarea gândirii critice, a argumentației logice și a toleranței față de 

alte opinii 

- participă studenţi AR  IV şi ITT IV 
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6. „Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti” / 18.05.2019 / Laboratoare ale Facultăţii 

de Mecanică şi Tehnologie 

Sesiunea de Comunicări Științifice are drept obiectiv promovarea activităţilor ştiinţifice 

studenţeşti. Participă  studenţi şi masteranzi din cadrul Facultăţii de Mecanică şi Tehnologie ce 

vor susţine lucrări ştiinţifice studenţeşti, dar pot fi invitaţi şi reprezentanţii mediului industrial 

interesaţi, virtual angajatori ai studenţilor. Aceştia pot face parte din comisie sau/şi pot acorda 

premii speciale studenţilor  care  realizează  lucrări  de  un  interes  deosebit. 

 Program: 09.00 - 13.30  Comunicări pe Secțiuni 

    13.30 - 14.00  Festivitatea de premiere 

  

7. Conferinţa ştiinţifică internaţională „Innovative Manufacturing Engineering & Energy - 

IManEE 2019” / 22-24.05.2019 / Sala de festivităţi a UPIT şi săli de curs ale Facultăţii de 

Mecanică şi Tehnologie 

 Prezentare de studii şi cercetări recente (inovatoare) din domeniul fabricaţiei. Participă cadre 

didactice, cercetători şi doctoranzi de la universităţi şi institute de cercetare din ţară şi din 

străinătate. Conferinţa este le cea de-a 23-a ediţie, fiind organizată pentru prima dată în UPIT.  

 

8. Evenimentul jubiliar „FMT – 50 de ani de excelenţă academică” / 05.06.2019 / Sala de 

festivităţi a UPIT 

 Marcarea festivă a celor 50 de ani de învăţământ tehnic superior în Piteşti, prin reunirea 

persoanelor care şi-au adus contribuţia la continua dezvoltare a facultăţii (parteneri din ţară şi 

străinătate ai facultăţii noastre, precum şi foşti absolvenţi).  

 Program preliminar 

-08,30 – 10,00  Primirea invitaţilor (decani ai facultăţilor similare din ţară şi străinătate, 

autorităţi locale, reprezentanţi ai firmelor industriale partenere). 

-10,00 – 13,00  Eveniment jubiliar: FMT trecut – prezent – viitor; intervenţii ale invitaţiilor. 

- 13,00   Masa festivă 

 

9. Consorţiul Facultăţilor de Inginerie Mecanică şi Industrială / 05.06.2019 / Sala de lectură 

a Bibliotecii UPIT 

 Descriere succintă: reuniunea bianuală a decanilor (reprezentanţilor) facultăţilor de inginerie 

mecanică şi inginerie industrială din ţară.  

 Program preliminar 

- 15,00 – 17,00 Sedinţa de lucru a Consorţiului. 

 

La manifestările organizate în cadrul evenimentului jubiliar au participat peste 150 de 

personalităţi din mediul universitar, social şi economic. Cu prilejul evenimentului a fost 

elaborată o monografie a Facultăţii de Mecanică şi Tehnologie. 
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Piteşti, 30.01.2020 

Prodecan Facultatea de Mecanică şi Tehnologie (perioada mai 2016 – octombrie 2019) 

Conf dr. ing. Daniela Monica IORDACHE 

 

Prodecan Facultatea de Mecanică şi Tehnologie (perioada noiembrie 2019 – ianuarie 2020) 

Conf dr. ing. Rodica NICULESCU 

 

Decan Facultatea de Mecanică şi Tehnologie 

Conf. dr. ing. Alin Daniel RIZEA 



ANEXA NR. 1 LISTA DOCUMENTELOR SMC 

 

Nr. Crt. DENUMIRE DOCUMENT COD EDIŢIA REVIZIA 

DATA APROBĂRII/ 

HOTĂRÂREA 

SUPIT/ HOTĂRÂRE A 

CF (după caz) 

ARHIVARE*** 

EDIŢIA/ REVIZIA/ 

DATA 

ARHIVĂRII 
PROCEDURI OPERAŢIONALE 

1. 

Procedură operaţională privind evaluarea 

activităţii ştiinţifice a cadrelor didactice în 

domeniul disciplinelor din post 

PO-FMT-DFMI-01 1 0 06.2013 DFMI 

2. 
Procedura operaţională alegerea disciplinelor 

opţionale/ facultative în cadrul FMT 
PO-FMT-01 1 0 19.01.2018 19.01.2018 

2.a Tabel nominal pentru exprimarea opţiunilor F01-PO-FMT-01 Anexa 1 0 19.01.2018 19.01.2018/pag.6 

3. 
Procedura operaţională organizarea şi 

desfăşurarea stagiilor de practică în cadrul FMT 
PO-FMT-02 1 0 19.01.2018 19.01.2018 

3.a Convenţie de practică F01-PO-FMT-02 Anexa 1 0 19.01.2018 19.01.2018/pag.6 

4. 
Procedura operaţională privind îndrumarea 

studenţilor 
PO-FMT-03 1 0 21.02.2018 21.02.2018 

4.a Situaţia rezultatelor la evaluarile finale F01-PO-FMT-03 Anexa 1 0 21.02.2018 21.02.2018/pag.7 

8. 

Procedură operaţională 

Soluţionarea reclamaţiilor, sesizărilor şi 

contestaţiilor în cadrul FMT 

PO-FMT-04 1 0 11.12.2018  

8.a Formular Petiţie on-line F01-PO-FMT-04 - Anexa 1 0 11.12.2018 11.12.2018/pag.8 

8.b Formular Registru de petiţii F02-PO-FMT-04 - Anexa 1 0 11.12.2018 11.12.2018/pag.9 

8.c 
Formular Raport privind soluţionarea petiţiilor- 

reclamaţiilor 
F03-PO-FMT-04 - Anexa 1 0 11.12.2018 11.12.2018/pag.10 

9. 
Procedură operaţională privind arhivarea  internă a 

documentelor în cadrul fmt 
PO-FMT-05 1 0 08.02.2019  

10 Nomenclatorul arhivistic F01-PO-FMT-05 1 0 08.02.2019  

11 Inventarul pe anul .......... F02-PO-FMT-05 1 0 08.02.2019  

12 Proces-Verbal de depunere a documentelor F03-PO-FMT-05 1 0 08.02.2019  

13 
Registru de evidenţă a intrărilor-ieşirilor unităţilor 

arhivistice 
F04-PO-FMT-05 1 0 08.02.2019  

14 Proces-verbal nr. ................. F05-PO-FMT-05 1 0 08.02.2019  

 



 

 

Nr. Crt. DENUMIRE DOCUMENT COD EDIŢIA REVIZIA 

DATA APROBĂRII/ 

HOTĂRÂREA 

SUPIT/ HOTĂRÂRE A 

CF (după caz) 

ARHIVARE*** 

EDIŢIA/ REVIZIA/ 

DATA 

ARHIVĂRII 
METODOLOGII 

FMT 

1. 

Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea 

finalizării studiilor la Facultatea de Mecanică şi 

Tehnologie 

MET-FMT-01 1 0 18.05.2016  

2. 

Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea 

concursului de admitere în ciclul de master la 

Facultatea de Mecanică şi Tehnologie 

MET-FMT-02 1 0 04.07.2016  

3. Metodologia de întocmire a orarelor în cadrul FMT MET-FMT-03 1 0 25.01.2017  

4. 
Metodologie privind organizarea şi desfăşurare a 

Sesiunii de comunicări ştiinţifice studenţeşti 
MET-FMT-04 1 0 25.01.2017  

4.a 

4.b 

Metodologie privind organizarea şi desfăşurare a 

Sesiunii de comunicări ştiinţifice studenţeşti 
MET-FMT-04 1 

1 

2 

19.01.2018 

08.02.2019 
 

5. 

Metodologie privind organizarea şi dsfăşurarea 

concursului de admitere “ciclul de studii universitare 

de licenţă” pentru anul universitar 2017 – 2018 la 

Facultatea de Mecanică şi Tehnologie 

MET-FMT-05 1 0 07.02.2017  

6. 

Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea 

concursului de admitere pentru studii universitare de 

masterat la Facultatea de Mecanică şiTehnologie 

MET-FMT-06 1 0 07.02.2017  

7. 

Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea 

finalizării studiilor la Facultatea de Mecanică şi 

Tehnologie 

MET-FMT-07 1 0 07.02.2017  

8. 

8.a 

Metodologie privind acordarea burselor la ciclurile 

de studii de licenţă şi master la Facultatea de 

Mecanică şi Tehnologie 

MET-FMT-08 
1 

1 

0 

1 

29.09.2017 

14.03.2018 
 

9. 

9.a 

Metodologie privind concursul pentru ocuparea 

posturilor didactice şi de cercetare vacante din 

Facultatea de Mecanică şi Tehnologie 

MET-FMT-09 
1 

1 

0 

1 

20.12.2017 

11.12.2018 
 

10. 

Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea 

finalizării studiilor la facultatea de mecanică şi 

tehnologie pentru anul universitar 2017/2018 

MET-FMT-10 1 0 14.03.2018  

11. 

Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea 

finalizării studiilor la Facultatea de Mecanica şi 

Tehnologie pentru anul universitar 2018/2019 

MET-FMT-11 1 0 15.04.2019  

DAT 

1 
Metodologie privind repartizarea temelor proiectelor de 

diplomă/lucrărilor de diseraţie la programele gestionate de 

DAT 
MET-FMT-DAT-01 1 0 21.02.2018  



Nr. Crt. DENUMIRE DOCUMENT COD EDIŢIA REVIZIA 

DATA APROBĂRII/ 

HOTĂRÂREA 

SUPIT/ HOTĂRÂRE A 

CF (după caz) 

ARHIVARE*** 

EDIŢIA/ REVIZIA/ 

DATA 

ARHIVĂRII 

2 
Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea 

activităţilor de practică la programele gestionate de DAT 
MET-FMT-DAT-02 1 0 21.02.2018  

3 
Metodologie privind acoperirea activităţilor didactice cu 

material propriu şi evaluarea materialelor de învăţare DAT 
MET-FMT-DAT-03 1 0 06.03.2018  

DFMI 

1. Numar nealocat MET-FMT-DFMI-01     

2. 
Repartizarea temelor proiectelor de diplomă / lucrărilor de 

disertaţie 
MET-FMT-DFMI-02 1 0 02.02.2018  

3. 
Acoperirea activităţilor didactice cu material propriu şi 

evaluarea materialelor de învăţare 
MET-FMT-DFMI-03 1 0 02.02.2018  

FORMULARE/ FIŞE 

1. 
Referat proiect diplomă şi referat lucrare 

disertaţie 
F01-MET-FMT-01 1 0 18.05.2016  

2. Catalog licenţă F02-MET-FMT-01 1 0 18.05.2016  

3. Catalog master F03-MET-FMT-01 1 0 18.05.2016  

4. Listă lucrări participante F01-MET-FMT-04 1 0 25.01.2016  

5. Format lucrare SCSS F02-MET-FMT-04 1 0 25.01.2016  

6. Proces verbal F03-MET-FMT-04 1 0 25.01.2016  

7. Referat proiect diplomă DFMI F01-MET-FMT-07 1 0 07.02.2017  

8. Referat proiect diplomă DAT F02-MET-FMT-07 1 0 07.02.2017  

9. Referat disertaţie DFMI F03-MET-FMT-07 1 0 07.02.2017  

10. Referat disertaţie DAT F04-MET-FMT-07 1 0 07.02.2017  

11. Adeverinţă licenţă F05-MET-FMT-07 1 0 07.02.2017  

12 Adeverinţă master F06-MET-FMT-07 1 0 07.02.2017  

13. Certificat studii F07-MET-FMT-07 1 0 07.02.2017  

14. Catalog licenţă F08-MET-FMT-07 1 0 07.02.2017  

15. Catalog master F09-MET-FMT-07 1 0 07.02.2017  

16. Fişă verificare standarde minimale F01-MET-FMT-09 1 0 20.12.2017  

17. Declaraţie incompatibilitate F02-MET-FMT-09 1 0 20.12.2017  

18. Referat proiect diplomă DFMI F01-MET-FMT-10 1 0 14.03.2018  

19. Referat proiect diplomă DAT F02-MET-FMT-10 1 0 14.03.2018  

20. Referat disertaţie DFMI F03-MET-FMT-10 1 0 14.03.2018  

21. Referat disertaţie DAT F04-MET-FMT-10 1 0 14.03.2018  

22. Adeverinţă licenţă F05-MET-FMT-10 1 0 14.03.2018  

23. Adeverinţă master F06-MET-FMT-10 1 0 14.03.2018  

24. Certificat studii F07-MET-FMT-10 1 0 14.03.2018  

25. Catalog licenţă F08-MET-FMT-10 1 0 14.03.2018  

26. Catalog master F09-MET-FMT-10 1 0 14.03.2018  



Nr. Crt. DENUMIRE DOCUMENT COD EDIŢIA REVIZIA 

DATA APROBĂRII/ 

HOTĂRÂREA 

SUPIT/ HOTĂRÂRE A 

CF (după caz) 

ARHIVARE*** 

EDIŢIA/ REVIZIA/ 

DATA 

ARHIVĂRII 

27 Referat proiect diplomă DFMI F01-MET-FMT-11 1 0 15.04.2019  

28 Referat proiect diplomă DAT F02-MET-FMT-11 1 0 15.04.2019  

29 Referat disertaţie DFMI F03-MET-FMT-11 1 0 15.04.2019  

30 Referat disertaţie DAT F04-MET-FMT-11 1 0 15.04.2019  

31 Adeverinţă licenţă F05-MET-FMT-11 1 0 15.04.2019  

32 Adeverinţă master F06-MET-FMT-11 1 0 15.04.2019  

33 Certificat studii F07-MET-FMT-11 1 0 15.04.2019  

34 Catalog licenţă F08-MET-FMT-11 1 0 15.04.2019  

35 Catalog master F09-MET-FMT-11 1 0 15.04.2019  

36 Convenţie privind practica studenţilor (vizite) F01-MET-FMT-DAT-02 1 0 21.02.2018  

37 Convenţie de practică (stagii) F02-MET-FMT-DAT-02 1 0 21.02.2018  

38 Raport de evaluare F03-MET-FMT-DAT-02 1 0 21.02.2018  

39 Adeverinţă F04-MET-FMT-DAT-02 1 0 21.02.2018  

40 Cerere efectuare stagiu de practică F05-MET-FMT-DAT-02 1 0 21.02.2018  

41 Confirmare efectuare stagiu practică F06-MET-FMT-DAT-02 1 0 21.02.2018  

42 
Fisa observatii la sedintele de consultatii pentru realizarea 

proiectelor de diploma si a lucrărilor de disertatie 
F07-MET-FMT-DAT-02 1 0 21.02.2018  

43 BilanȚul activităȚii de practică anul universitar ........... F08-MET-FMT-DAT-02 1 0 21.02.2018  

44 
Situaţie privind accesarea locurilor de stagiu pentru 

realizarea Proiectului de diplomă / Lucrării de disertaţie 
F01-MET-FMT-DFMI-02 1 0 02.02.2018  

45 
Repartizarea studenţilor pe conducători ştiinţifici la 

Proiectul de Diplomă / Lucrare de disertaţie 
F02-MET-FMT-DFMI-02 1 0 02.02.2018  

46 
Acord schimbare conducător ştiinţific Proiect de diplomă / 

Lucrare de disertaţie 
F03-MET-FMT-DFMI-02 1 0 02.02.2018  

47 
Materiale didactice elaborate în ultimii 10 ani de cadrul 

didactic ... la programele de studii coordonate de 
departament 

F01-MET-FMT-DFMI-03 1 01 02.02.2018  

48 
Materiale didactice elaborate de cadrele didactice în ultimii 

10 ani pentru disciplinele acoperite la programul de studii 
F02-MET-FMT-DFMI-03 1 01 02.02.2018  

49 
Plan de Acţiune în vederea îndeplinirii indicatorului 

ARACIS 
F03-MET-FMT-DFMI-03 1 01 02.02.2018  

 

 

 

 

 

 

 



 
Nr. Crt. DENUMIRE DOCUMENT COD EDIŢIA REVIZIA DATA APROBĂRII/ 

HOTĂRÂREA 

SUPIT/ HOTĂRÂRE A 

CF (după caz) 

ARHIVARE*** 

EDIŢIA/ REVIZIA/ 

DATA 

ARHIVĂRII 

REGULAMENTE 

1. 
Regulament de organizare şi funcţionare a 

Facultăţii de Mecanică şi Tehnologie 
REG-FMT-01 1 0 18.05.2016  

2. 

Regulamentul cadru de organizare şi 

funcţionare a Consiliului Facultăţii de Mecanică 

şi Tehnologie 

REG-FMT-02 1 0 18.05.2016  

3. 

Regulamentul privind organizarea şi 

desfăşurarea programelor postuniversitare de 

educaţie permanentă 

REG-75-01-FMT 1 0 25.07.2016  

4. 

Regulamentul cadru de organizare şi 

funcţionare a Consiliului Facultăţii de Mecanică 

şi Tehnologie 

REG-FMT-02 1 1 25.01.2017  

 

 
Nr. Crt. DENUMIRE DOCUMENT COD EDIŢIA REVIZIA DATA APROBĂRII/ 

HOTĂRÂREA 

SUPIT/ HOTĂRÂRE A 

CF (după caz) 

ARHIVARE*** 

EDIŢIA/ REVIZIA/ 

DATA 

ARHIVĂRII 
DFMI 

1. 
Ghid pentru finalizarea studiilor la programul de 

studii de licenţă IEI în anul univ. 2018-2019 
GH–-FMT–DFMI–01 1 0 14.03.2018  

2. 
Ghid pentru finalizarea studiilor la programul de 

studii de licenţă TCM în anul univ. 2018-2019 
GH–-FMT–DFMI–02 1 0 14.03.2018  

3. 
Ghid pentru finalizarea studiilor la programul de 

studii de masterat IMFP în anul univ. 2018-2019 
GH–-FMT–DFMI–03 1 0 14.03.2018  

4. 
Ghid pentru finalizarea studiilor la programul de 

studii de masterat ML în anul univ. 2018-2019 
GH–-FMT–DFMI–04 1 0 14.03.2018  

5. 
Ghid pentru finalizarea studiilor la programul de 

studii de masterat STM în anul univ. 2018-2019 
GH–-FMT–DFMI–05 1 0 14.03.2018  

6. Ghidul studentului de la specializările TCM şi IEI GH–-FMT–DFMI–06 1 0 14.03.2018  
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