
 

 

 

 

 

Ședința de Consiliu al Facultății de Construcții 

din data de 08.03.2021 ora 11.00, 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.  Validarea propunerilor de scoatere la concurs a posturilor didactice , pozițiile  18 si 

24 din Statul de funcțiuni ale Departamentului de Inginerie civilă și pozițiile 2 și 15 din 

Statul de functiuni ale Departamentului de Instalații pentru Construcții; 

2. Analiza și validarea ,,Raportului privind starea facultatii”, perioada: martie 2020-

martie 2021; 

3. Raportul comisiei de verificare a notelor acordate la disciplina Hidraulica 

constructiilor, sem I, 2020-2021, programul de studii: Inginerie civila(trunchi comun) 

și a comisiei de analiză a sesizărilor formulate de un student al aceluiași program de 

studii. 

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 in Registrul special de ședință 

Hotărârile Consiliului Facultății de Construcții din data de 08.03.2021  sunt redate in 

continuare. 
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Hotărârile/Informările  Consiliului Facultății de Construcții 

din data de 08.03.2021 

 

Punct 1 

 

HCF 

 

 

Directorii departamentelor de Inginerie civilă și  Instalatii pentru constructii , 

prezintă și susțin propunerile CD privind scoaterea la concurs a următoarelor 

posturi didactice: 

• Departamentul de Inginerie civilă 

a. Poziția 18 - șef lucrări, pe perioada determinată; 

b. Pozitia 24  - șef lucări, pe perioada determinată 

• Departamentul de Instalații ptr.construcții 

a. Poziția 2 – profesor, pe perioadă nedeterminată; 

b. Pozitia 15 - șef lucrări, pe perioada nedeterminată 

Pe baza datelor prezentate de directorii departamentelor privind indeplinirea 

criteriilor de promovare, propunerile de scoatere la concurs a posturilor 

didactice, au fost supuse  separat la vot și validate în unanimitate de către 

membrii Consiliului facultății. 

 

 

Punct 2 

ICF 

 

Domnul decan prof.dr.ing. Ioan Tuns a prezentat, spre analiza și aprobare 

,,Raportul privind starea facultății’’– perioada : martie 2020- martie 2021 

In urma analizei raportului pe componentele de conținut, acesta a fost supus 

la vot și aprobat în unanimitate . 

 

 

 

Punct 3 

 

ICF 

Dl conf.dr.ing. Mircea Horneț  a prezentat, în calitate de președinte , raportul 

comisiei de corectare a lucrărilor aferente disciplinei Hidraulica, programul de 

studii Inginerie civilă (trunchi comun), sesiunea ianuarie - februarie  2021, 

respectiv a comisiei de analiza a sesizarilor formulate de un student din cadrul 

aceluiasi program de studii.  
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Punct 4 

ICF 

Pentru ducerea la îndeplinire a propunerii conducerii facultății , de inființare a 

3 (trei)  programe de studii de masterat , câte unul pentru fiecare program de 

studii de licență (CCIA, CFDP, IC) sau variante, astfel încât , fiecare program de 

studii de licență să aibă continuitate în ciclul II, pe un  program de studiu de 

masterat, s-a solicitat directorilor de departamente, de a  analiza și hotărî prin 

CD , componența colectivelor de lucru pentru pregătirea și întocmirea 

dosarelor . 

Datele transmise de directorii de departamente vor fi supuse analizei si 

validării in urmatoarea Sedinta CF. 

Termen: 19.03.2021 

Raspund: directorii de departamente 

 

 

 

Prof.dr.ing. Tuns Ioan 

Decanul Facultății de Construcții      


