
 

 

 

Ședința de Consiliu al Facultății de Construcții 

din data de25.02.2021 ora 10.00, sala de consiliu/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) 

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

prin  ordinea de zi. 

Ordinea de zi: 

1.  Analiza și propuneri de solutionare a contestațiilor/sesizărilor formulate de studenți 

privind evaluarea lucrărilor la examen in sesiunea ian.-febr. 2021; 

2. Analiza oportunității de trecere la forma de predare cursuri ,,față în față’’, la 

programul de studii de masterat MEMC. 

3. 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 in Registrul special de ședință 

Hotărârile Consiliului Facultății de Construcții din data de 25.02.2021  sunt redate in 

continuare. 
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Hotărârile/Informările  Consiliului Facultății de Construcții 

din data de 25.02.2021 

 

Punct 1 

 

HCF 

 

 

 

Urmare a contestațiilor formulate de 3 studenți de la programul de studii 

Inginerie civilă (trunchi comun), anul II, cu privire la notele acordate în baza 

desfășurării probei scrise la disciplina Hidraulica construcțiilor, sesiunea 

ianuarie -februarie 2021, precum și a sesizărilor formulate în scris de un 

student al aceluiași program de studii, Consiliul facultății a hotărât 

următoarele: 

1. Numirea unei comisii de verificare/corectare a tuturor lucrărilor 

aferente disciplinei Hidraulica construcțiilor, în următoarea 

componență 

• Conf.dr,ing. Mircea Horneț 

• Conf.dr.ing. Nicolae Iordan 

• Conf.dr.ing. Cristi Năstac 

2. Pentru analiza/verificarea sesizărilor formulate în scris, Consiliul 

facultății a hotărât numirea unei comisii ,în următoarea componență: 

• Conf.dr.ing. Mircea Horneț 

• Conf.dr.ing. Teofil Glățanu 

• Sl.dr.ing. Christiana Cazacu 

• Conf.dr.ing. Nicolae Iordan 

• Conf.dr.ing. Cristi Năstac 

3. Finalizarea procesului de verificare/corectare a lucrărilor aferente 

probei scrise  la disciplina Hidraulica construcțiilor , programul de 

studii Inginerie civilă (trunchi comun), anul II,  până la data de 

03.03.2021, iar comunicarea rezultatelor se va face de către comisie, 

cu respectarea confidențialității datelor personale.  

4. Raportul de verificare a sesizărilor formulate în scris, de către 

studentul aparținând aceluiași program de studii,  va fi finalizat de  

comisia de la poziția 2, până în data de 03.03.2021 

 

Punct 2 

HCF 

 

In urma discuțiilor purtate cu privire la oportunitatea trecerii la forma de 

predare,, față în față’’ a cursurilor aferente programului de studiu de masterat 

MEMC, Consiliul facultății a hotărât  următoarele: 

1. Adaptarea orarului (interval orar, sală,etc), pentru această formă de 

predare cursuri la programul de studii de masterat MEMC.  

Termen : 04.03.2021 

Raspund:  responsabilii orar 

2. Trecerea la forma de predare „față în față”a cursurilor aferente 

programului de studii MEMC, începând cu data de 08.03.2021, cu 
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respectarea tuturor masurilor de prevenire a răspândirii virusului 

SARS-Cov.2 

Motivarea HCF se bazează pe următoarele considerente: 

• Creșterea calității procesului de predare și a nivelului de  

înțelegere/însușire a cunoștințelor furnizate; 

• Activitatea didactică aferentă programului de studii MEMC, în sem al 

II-lea, anul univ. 2020/2021, se desfășoară pe trasee de specializare, 

iar numărul studenților înscriși pe un traseu este același pentru toate 

formele de predare. 

Prin urmare, numărul studenților înscriși în prezent la activitatea de curs, 

în forma de predare ,,online’’ , nu este mai mare decât numărul 

studenților înscriși in prezent la activitatea de seminar, proiect, etc, în 

forma de predare „fata in fata”, pentru toate traseele de specializare. 

Punct 3 

ICF 

D-nul decan prof. dr. ing. Ioan Tuns, a subliniat importanța pregătirii 

întâlnirilor online/față în față,  cu echipa de evaluare ARACIS  a PS-MEMC, 

după următorul calendar: 

Joi, 04.03.2021 – intervalul orar (9 – 11):  întâlnire online a echipei de evaluare 

ARACIS - conducerea facultății și coordonatorul domeniului de masterat 

(conform propunere ARACIS); 

Vineri, 05.03.2021,  întâlnire online a echipei de evaluare ARACIS (conform 

propunere transmisă către echipa de evaluare ARACIS și confirmată de aceasta 

) cu studenți*, cadre didactice, absolvenți, angajatori, după cum urmează: 

• Intervalul orar (9-10):  echipa de evaluare ARACIS – cadrele didactice 

din facultate; 

• Intervalul orar (10-11)-întlânire echipa de evaluare ARACIS cu studenții 

• Intervalul orar (11-12): întâlnire echipa de evaluare ARACIS- 

absolvenți; 

• Intervalul orar (12-13): întâlnire echipa de evaluare ARACIS- angajatori 

Inscrierea participanților pe platforma Universității, în vederea întâlnirilor 

online, va fi asigurată de către d-nul prodecan cu activitatea de cercetare și 

informatizarea- Sl. dr. ing. Dorin Radu. 

*Intalnirea echipei de evaluare  ARACIS – studenți  se face pe 

platforma zoom , conform datelor transmise de echipa de evaluare 

ARACIS 

Joi, 11.03.2021, prezența fizică a echipei de evaluare ARACIS în facultate. 

 

In încheierea punctului 3 de pe Ordinea de zi, a fost subliniată importanța  

participării studenților și a cadrelor didactice la evenimentele organizate  de 

facultate cu ocazia Zilei Universității – 1 Martie 2021, conform programului 

anuntat. 

 

Prof.dr.ing. Tuns Ioan 

Decanul Facultății de Construcții      


