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1. Consiliul Facultății de Stiinta si Ingineria Materialelor a aprobat rezultatul
concursului pentru postul Conf. poz. 9 la departamentul IMS pentru disciplinele:
Stiinta si Ingineria Materialelor, Bazele proiectarii asistate pe calculator, Evaluarea
securitatii in industrie, Ingineria materialelor avansate, Auditul securitatii si sanatatii
in munca declarând câştigător pe D-l dr. ing. LUCA Mihai Alexandru
2. CF a aprobat lista coordonatorilor de programe de studii la domeniile licenta si
master in anul universitar 2017 – 2018:
Informatică aplicată în ingineria materialelor - Conf. dr. ing. Sorin MUNTEANU
Ingineria biomaterialelor - Conf. dr. ing. Maria STOICĂNESCU
Inginerie economică în domeniul mecanic - Şef lucr.dr.ing. Camelia GABOR
Ingineria şi managamentul materialelor avansate – metalice, ceramice şi compozite
Prof. dr. ing. Virgil GEAMĂN
Ingineriea sudarii - Prof.dr.ing. Virgil Nicolae CÂNDEA
Ingineria securităţii în industrie - Prof.dr.ing. Mircea Horia ŢIEREAN
Ingineria sudării materialelor avansate - Prof.dr.ing. Teodor MACHEDON-PISU
Ingineria securităţii şi sănătăţii în muncă - Prof.dr.ing. Mircea Horia ŢIEREAN
Stiinta materialelor- Prof.dr.ing. Ana VEŢELEANU
3. CF a aprobat componenţa comisiilor de evaluare şi asigurare a calităţii la nivel
de departamente.
4. CF a stabilit coordonatorul Erasmus+ pe facultate: Conf.dr.ing. Alexandru
PASCU, componenţa comisiei de echivalare şi recunoaştere a perioadei de
studii/ plasament practic la nivel de facultate. Persoana desemnată, din cadrul
comisiei de echivalare, cu trecerea notelor în catalogul de note este
Conf.dr.ing. Alexandru PASCU.
5. CF a aprobat componenţa comisiei de acordare a burselor pentru anul
universitar 2017/2018 la Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor
prof.dr.ing.Virgil GEAMĂN – prodecan – preşedinte
ing.Enikő SZÁSZKA – secretar şef facultate – membru
Robert Ionuţ POPA – student – membru
Victor SOROCEANU – student senator – membru

6. CF a aprobat componenţa comisiei de cazare pentru anul universitar 2017/2018
la Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor
prof.dr.ing.Virgil GEAMĂN – prodecan – preşedinte
ing.Enikő SZÁSZKA – secretar şef facultate – membru
Vasile Sebastian LAL – student – membru
Victor SOROCEANU – student senator – membru
7. CF a aprobat componenţa comisiei de disciplină la Facultatea de Ştiinţa şi
Ingineria Materialelor
prof.dr.ing. Bela VARGA – preşedinte
prof.dr.ing. Virgil CĂNDEA – membru
prof.dr.ing. Lucian EFTIMIE – membru
prof.dr.ing. Florin CHICHERNEA – membru
conf.dr.ing. Mihai Alexandru LUCA – membru
iar in comisia pe Universitate pe prof.dr.ing.Virgil GEAMĂN
8. CF a stabilit tutorii de an.
9. CF a validat aprobarile pentru sesiunile speciale, cererile de inmatriculare a
studentilor in an superior dupa admitere, cercerile de reinmatriculare si
prelungire de scolaritate, cererile de prelungire / întrerupere doctorat.
10. CF la solcitarea departamentului SM pentru acordarea titlului de Doctor
Honoris Causa Dlui Prof. dr. ing. Filipe VAZ Vice - Rector of Minho
University, Braga, PORTUGAL a aprobat comisia de analiza alcatuită din:
prof.dr.ing. Daniel MUNTEANU – preşedinte
prof.dr.ing. Aurel CRIŞAN – membru
prof.dr.ing. Virgil GEAMĂN – membru

Decan
Prof. Dr. ing. Machedon Pisu Teodor
Braşov, 20.09.2017.

