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Nr.  40170/14.09.2020 

 

 

PROCES VERBAL  

al ședinței CONSILIULUI FACULTĂȚII FMT 

din data de 14.09.2020, ora 9:00 a.m., online (Google Meet) 

 

 

 

 

Ședința Consiliului Facultății s-a desfășurat prin participarea membrilor 

Consiliului Faccultății, membrilor conducerii FMT și a secretarului FMT. 

Lista participanților la ședința Consiliului Facultății:  

 

1. Prof. univ. dr. Violeta Simona ZONTE   Decan 

2. Lect. univ. dr. Ioana-Mia IUGA    Prodecan 

3. Conf. univ. dr. Rodica-Ortensia ZEMAN   Director departament 

4. Lect. univ. dr. Roxana-Sorana ARDELEANU  Membru Consiliu 

5. Conf. univ. dr. Ani-Rafaela CARABENCIOV  Membru Consiliu 

6. Conf. univ. dr. Alina MAZILU    Membru Consiliu 

7. Lect. univ. dr. Cristina-Alina MĂLĂNCIOIU  Membru Consiliu 

8. Conf. univ. dr. Mariana ȘARBA    Membru Consiliu 

9. Lect.univ.dr. Gabriel ALMAȘI                                     Membru  Consiliu 

10. Conf.univ.dr. Sorin DOGARU                                      Membru Consiliu 

11. Ioana Diana IVĂȘCHESCU    Secretar șef 

 

Ordinea de zi: 

1. Aprobarea modalitații de desfașurare a cursurilor pe parcursul sem. I din 

anul universitar 2020-2021 

2. Aprobarea echivalărilor situațiilor școlare ale studenților care au beneficiat 

de program Erasmus in anul universitar 2019-2020 

3. Aprobarea rezultatelor la Concursul pe post 

4. Aprobarea cererii depuse de dl. Cinci Eugen de a susține ore in regim plata 

cu ora la Varset 

 

Consiliul Facultații a fost convocat în vederea stabiliri modalității de 

desfășurare a activitaților didactice în anul universitar 2020-2021, sem I. 
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 D-na. Decan atrage atenția că există în cadrul facultății cadre 

didactice care sunt mai în vârstă și persoane care suferă de anumite boli, 

persoane care se pot îmbolnăvi mai repede de virusul COVID. Propunerea 

este ca  disciplinele teoretice să se desfășoare online deoarece nu avem spații 

pentru a păstra distanța socială, iar  cursurile individuale să se desfășoare 

față în față.  

D-na Cristina Mălăncioiu propune ca o săptămână să se desfășoare 

cursurile teoretice (online), iar în săptamâna următoare să se desfășoare 

cursurile individuale față în față. Propunere care este aprobată în unanimitate 

de către toți membrii Consiliului.  

 D-na Roxana Ardeleanu supune la vot echivalările pentru studenții 

care au beneficiat de un stagiu Erasmus in anul universitar 2019-2020 

(Staicu Anisia, Cojerean Patrick  și Groza Georgiana), cu rugamintea de a fi 

scutiți de la plata taxei de reexaminare din sesiunea C, deoarece stagiul lor a 

fost finalizat dupa încheierea sesiunilor A și B. Echivalările și propunerea au 

fost aprobate in unanimitate de către toți membrii consiliului. 

 D-na prodecan Mia Iuga aduce spre informare consiliului FMT 

cererea d-lui Cinci Eugen de a susține ore în regim de plata cu ora la Scoala 

de Educatori din Vârțet. Cererea d-lui Cinci Eugen este aprobata în 

unanimitate. 

 D-na prodecan Mia Iuga prezinta rezultatele obținute de către Matei 

Rogoz (nota 9,90) și Cristina Mălăncioiu (nota 10) la concursul pentru 

ocuparea posturilor didactice, rezultate aprobate in unanimitate. 

 

 

 

 

Decan, 

Prof.univ.dr. Zonte Violeta-Simona 
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