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RAPORT DE ACTIVITATE 

pe anul 2021 

al reprezentanților departamentului în Consiliul FMT 

 

 

Reprezentanții DFMI în Consiliul FMT şi poziţiile ocupate:  

 

 Comisia pentru Asigurarea şi Evaluarea Calității – conf. dr. ing. Alin RIZEA- preşedinte,  

conf. dr. ing. Daniel ANGHEL, membru; ș.l. dr. ing. ec. Nicoleta RACHIERU  - RCD-

DFMI, membru invitat; 

 Comisia pentru Activitatea Didactică – conf. dr. ing. Daniela Monica IORDACHE, 

președinte; 

 Cercetare Științifică şi Relații Internaționale - prof. dr. ing. Gabriela PLAIASU, membru; 

 Comisia pentru Cooperare cu Mediul Socio-Economic şi Probleme Studenţeşti - s.l. dr. 

ing. Monica BALDEA. 

 

Rolul comisiilor de specialitate (conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

Consiliului FMT, Art. 9) -  în domeniul lor de activitate: 

a) iniţiază / avizează propuneri referitoare la domeniile de lucru proprii; 

b) analizează şi propun hotărâri la sesizările şi problemele legate de domeniile de lucru 

proprii; 

c) desfăşoară şi urmăresc activităţile aprobate de Consiliu, specifice domeniului comisiei. 

În Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului FMT, art 10,11,12,13 se regăsesc 

atribuţiile fiecărei comisii de specialitate. 

Participări la şedinţele Consiliului FMT – reprezentanţii DFMI în Consiliul FMT au participat 

la toate şedinţele și acțiunile desfăşurate începând cu 25.01.2021 (vot electronic) până la data de 

26.10.2021 (ședință). Au fost un număr de 4 şedinţe on line şi 7 voturi electronice. 

 

La toate ședințele/acțiunile Consiliului FMT membrii DFMI  s-au implicat activ.  

În data de 25.01.2021 a avut loc solicitarea votului electronic adresat Consiliului Facultăţii de 

Mecanică şi Tehnologie pentru aprobarea Propunerilor privind Componenţa Comisiilor de 

finalizare a studiilor în cadrul programelor de studii coordonate de Departamentul de Fabricaţie şi 

Management Industrial, sesiunea februarie 2021: Managementul logisticii și  Ştiinţa şi Tehnologia 

Materialelor. 

În data de 17.05.2021 a avut loc solicitarea votului electronic adresat Consiliului Facultăţii de 

Mecanică şi Tehnologie cu privire la componenţa comisiilor de concurs şi contestaţii pentru 

posturile vacante scoase la concurs pe semestrul al II-lea al anului universitar 2020-2021 (postul 

11 Conf. la DFMI). 



În data de 24.05.2021 a avut loc solicitarea votului electronic adresat Consiliului Facultăţii de 

Mecanică şi Tehnologie referitor la componenţa Comisiilor pentru susţinerea examenelor de 

finalizare a studiilor,  la componenţa Comisiei de admitere (sesiunea iulie+septembrie 2021),  

la Repartizarea locurilor subvenționate pe programe de studii de licență și masterat, pentru 

admiterea în anul I în anul universitar 2021-2022. 

În cadrul ședinței din data de 22.09.2021 au fost aprobate State de funcțiuni ale DAT şi DFMI 

pentru anul universitar 2021-2022. 

În data de 21.10.2021 a avut loc solicitarea votului electronic adresat Consiliului Facultăţii de 

Mecanică şi Tehnologie cu privire la scoaterea la concurs în semestrul I al anului universitar 2021-

2022 a postului vacant de conferenţiar universitar, poziţia 12, din statul de funcţiuni al 

Departamentului de Fabricaţie şi Management Industrial. 

În ședința din 26.10.2021 au fost prezentate și dezbătute: analiza admiterii, analiza cercetării, 

aprobarea metodologiei de acordare a burselor etc. 

 

Informări în legătură cu şedinţele CFMT: pentru şedinţe PV se găsesc la adresa: 

https://www.upit.ro/ro/academia-reorganizata/facultatea-de-mecanica-si-tehnologie-2/despre-

facultate2/consiliul-fmt2 . 

 

21.02.2022        

Conf. dr. ing. Daniel-Constantin ANGHEL 

şi reprezentanţii DFMI în CFMT 
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