
 

 

Extras din Sedința de Consiliu al Facultății de Construcții 

din data de 28.10.2021 ora 11.00, Sala JI.1/ on line 

Consiliul facultății s-a întrunit în condiții statutare, în 
prezența a 7 membri (5 cadre didactice și 2 studenți), din 
totalul de 7 membri (5 cadre didactice și 2 studenți). 

La Ședința de consiliu au participat, in calitate de invitați: 
conducerea facultății, conducerea departamentelor 

Dl Decan prof.dr.ing. Tuns Ioan deschide și conduce ședința, 
după desfășurătorul stabilit prin  ordinea de zi. 

Ordinea de zi: 

1. Analiza  Raportului comisiei de disciplină cu privire la 
modul de desfășurare a examenului de finalizare a studiilor 
pentru PS-CFDP, din sesiunea de vară 2021; 

2. Analiza Raportului de evaluare a serviciilor de 
Secretariat, pe baza rezultatelor sondării opiniei 
studenților; 

3. Analiza Planului operațional al facultății, aferent 
perioadei 2021-2022 

4. Diverse 

Au urmat propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de 
recomandare a membrilor consiliului cu privire la ordinea de 
zi. 

Redactarea Hotărârilor Consiliului Facultății s-a făcut în 
baza discuțiilor purtate, a propunerilor și a votului exprimat 

deschis, consemnate ȋn Registrul special de ședință Hotărârile 
Consiliului Facultății de Construcții din data de 28.10.2021  

sunt redate ȋn continuare. 
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Hotărârile/Informările  Consiliului Facultății de Construcții 
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Punct 
1 

 

HCF 

 

 

Analiza și discuțiile referitoare la acest punct de 
pe ordinea de zi, s-a facut pe baza documentelor 
existente la data ședinței, respectiv: 

1. Raportul final al comisiei de analiză a 
abaterilor disciplinare; 

2. Contestația formulată de către dl Sl. dr. ing. 
Radu Dorin, insoțită de Certificatele medicale 
seriile CCMAO nr. 5971812, CCMAO nr.5971822, 
CCMAO nr. 3733636, adrestă Consiliului 
Facultății de Construcții și Universității 
Transilvania Brașov- Compartimentul juridic. 
 

Pe baza documentelor analizate (existente  la data 
ședinței), precizate mai sus, voturile  exprimate de 
membrii CF (7 voturi), au condus la următorul 
rezultat: 

• avizarea propunerilor conținute în  Raportul 
final al comisiei de analiză a abaterilor 
disciplinare (avizat în prealabil de către CA), 
cu excepția pozitiei 2, pentru care s-a  
considerat justificată contestatia precizată 
mai sus, în baza Certificatelor medicale 
seriile CCMAO nr. 5971812,CCMAO nr.5971822, 
CCMAO nr. 3733636, care cuprind perioada 
06.07.2021 – 23.07.2021, în care este înclus și 
intervalul de desfășurare a examenului de 
finalizare a studiilor pentru PS-CFDP.  
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HCF 

Domnul decan prof.dr.ing. Ioan Tuns a prezentat  
Raportul de evaluare a serviciilor de 
Secretariat,intocmit  pe baza rezultatelor sondării 
opiniei studenților. 
Din materialul prezentat, a rezultat califactivul 
obtinut de către cele 3 secretare din facultate, 
cuprins intre bine si foarte bine.  
Comisia de analiză, formată din: prof. dr. ing. Ioan 
Tuns, prof. dr. ing. Carmen Elena Maftei, Sl dr. ing. 
Christiana Cazcu, a întocmit Planul de măsuri pentru 
îmbunătățirea activității de secretariat, care a fost 
prezentat de asemenea în plenul ședinței. 
In urma analizei documentelor precizate, membrii CF 
au votat în unanimitate Raportul de evaluare a 
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Prof.dr.ing. Tuns Ioan 

Decanul Facultății de Construcții     

  

serviciilor de secretariat și Planul de măsuri  
pentru îmbunătățirea activității de secretariat. 
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HCF 

In deschiderea acestui punct dl prof. dr. ing. Ioan 
Tuns a prezentat Planul operațional aferent perioadei 
2021-2022, pe capitolele componente, respectiv:   

Activitatea didactică,  Activitatea studențească, 

Activitatea de cercetare ştiințifică, Resursele umane 
ale facultății,  Baza materială a facultății, 
Sistemul informațional şi de documentare. 
In urma analizei si a discutiilor purtate , membrii 
CF au votat in unanimitate Planului operațional al 
facultății, propus pentru perioada 2021-2022.  

Punct 
4 

ICF 

In cadrul acestui punct, dl decan dr, ing. Ioan Tuns 
a informat membrii CF asupra următoarelor aspecte: 

1. derularea activității  de pregătire a 
Conferinței internaționale CIBv 2021; 

2. stadiul de pregătire a documentelor aferente 
programelor de studii de masterat cu predare în 
limba română, propuse pentru PS-CCIA și PS-IC, 
cu încadrare în termenul limită aprilie 2022;  

3. necesitatea propunerii unui program de studii 
de masterat și pentru PS-CFDP  


