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EXTRAS
din PROCESUL VERBAL

încheiat în data de 04 iulie 2016
în cadrul CONSILIULUI FACULTĂŢII DE MECANICĂ ŞI TEHNOLOGIE

Domnul Decan, conf. dr. ing. Alin Daniel RIZEA, constată că şedinţa CONSILIULUI FACULTĂŢII este
statutară.

Ordinea de zi:
1. Aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în ciclul de

Master la Facultatea de Mecanică şi Tehnologie.
2. Aprobarea distribuţiei locurilor subvenţionate şi cu taxă pentru concursul de admitere pentru

programele de studii de licenţă (iulie 2016) şi master (septembrie 2016).
3. Aprobarea planurilor de învăţământ pentru anul univ. 2016-2017 pentru programele de studii de licenţă

şi master.
4. Informare privind situaţia achitării taxelor de studii de către studenţii cu taxă pentru anul universitar

curent.
5. Propuneri privind acordarea unor titluri onorifice pentru cadrele didactice cu contribuţii majore la

dezvoltarea colaborărilor francofone.
6. Diverse.
Consiliul Facultăţii de Mecanică şi Tehnologie aprobă în unanimitate Metodologia privind organizarea şi

desfăşurarea concursului de admitere în ciclul de Master la Facultatea de Mecanică şi Tehnologie.
Consiliul Facultăţii de Mecanică şi Tehnologie aprobă în unanimitate distribuţia locurilor subvenţionate şi

cu taxă pentru concursul de admitere pentru programele de studii de licenţă (iulie 2016) şi master
(septembrie 2016).

Consiliul Facultăţii de Mecanică şi Tehnologie aprobă în unanimitate planurile de învăţământ pentru anul
univ. 2016-2017 pentru programele de studii de licenţă şi master, în forma prezentată.

Consiliul Facultăţii de Mecanică şi Tehnologie constată că situaţia încasării taxelor de studii se situează
peste media din cadrul Universităţii din Piteşti. S-a decis implicarea îndrumătorilor de an care să analizeze
situaţia studenţilor restanţiei la taxele de studii, urmând ca fiecare îndrumător să prezinte un raport nominal
şi cu PC acumulate de fiecare student.

Domnul prof. univ. dr. ing. – Director DFMI propune acordarea titlului de Doctor Honoris Causa
preşedintelui AUF şi acordarea titlului de Profesor Emerit, doamnei prof. univ. dr. ing. M. Abrudeanu.

Consiliul Facultăţii de Mecanică şi Tehnologie a aprobat în unanimitate cele două propuneri.
Consiliul Facultăţii de Mecanică şi Tehnologie a stabilit următoarele:
– întâlnire cu studenţii anilor terminali, a cadrelor didactice îndrumătoare de an, pentru completarea bazei

de date ALUMNI;
– Doamna ş. l. dr. ing. Rodica Niculescu solicită revizuirea Metodologiei de decontare a cheltuielilor

ocazionate de participarea la manifestări ştiinţifice;
– Domnul conf. dr. ing. Adrian Clenci solicită precizarea termenelor de întocmire a statelor de funcţii ;
– Domnul prof. dr. ing. Eduard Niţu solicită lămuriri privind încărcarea normelor de bază;
– Domnul prof. dr. ing. Viorel Nicolae va solicita în CA stabilirea condiţiilor de simulare a statelor de

funcţii.
DECAN,

Conf. dr. ing. Alin Daniel RIZEA


