
 

 

Ședința de Consiliu al Facultății de Construcții 

din data de 16.09.2021 ora 10.00, 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 Sedinta de consiliu au perticipat in calitate de invitati: conducerea facultatii, 

conducerea departamentelor, coordonatorii programelor de studii, responsabil orar, 

responsabil site, responsabilii CEAC-D 

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

stabilit prin  ordinea de zi. 

Ordinea de zi: 

1. Pregătirea anului universitar 2021-2022; 

2.  Analiza și validarea  dosarelor preliminare pentru propunerile de programe de 

studii de masterat cu predare ȋn limba română; 

3. Propuneri și validarea propunerilor pentru constituirea comisiilor de echivalare 

a studiilor; 

4. Propuneri și validarea propunerilor pentru constituirea comisiei de acordare a 

burselor; 

5. Avizarea modalității de atribuire a punctelor pentru criteriile 3.2 , 4.2, - HCA nr. 

21 din 04 februarie 2021 

6. Validarea propunerii Consiliului departamentului de Instalații pentru construcții 

privind prelungirea de activitate în anul universitar 2021-2022; 

7. Analiza oportunității privind organizarea unei sesiuni suplimentare de evaluare 

a prestației studenților;  

8. 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 16.09.2021  sunt 

redate ȋn continuare. 
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Hotărârile/Informările  Consiliului Facultății de Construcții 

din data de 16.09.2021 

 

Punct 1 

 

ICF 

 

 

Din prezentarea făcută de către dl decan prof.dr.Ing. Ioan Tuns și 
completările aduse de  membrii CF și invitati, referitor la aspectele 
principale privind pregătirea și desfășurarea activității didactice si de 
cercetare in anului universitar 2021-2022, pot fi evidentiate 
urmatoarele: 

1. Cursul inaugural la nivel de facultate, va avea loc in data de 
01.10..2021, ora 12,30, Corp Amfiteatre- AT1 ; 

2. Conform HCA din 10.09.2021, activitatea didactică se va 
desfășura fizic, pentru toate formele de predare, în condiții de 
siguranță epidemiologică precizate in Ordinul comun (Ministerul 
Educatiei nr. 5196/3.09.2021 si Ministerul sanatatii nr. 
1756/3.09.2021) și a măsurilor aprobate prin procedura proprie, 
până cel tarziu 22.09.2021; 

3. Orarul aferent sem.I se va întocmi în condițiile respectării 
prevederilor de la alineatul precedent și a instructajelor la nivel 
de universitate; 

4. Site-ul facultătii va fi actualizat periodic; 
5. Pentru asigurarea condițiilor optime de desfășurare a activitătii 

didactice, se vor realiza lucrări de întreținere și reparații în 
sălile afectate de scurgerile accidentate  de apa provenită din 
coloanele  de apă curentă, menajeră, pluvială, de infiltrațiile 
datorate ascensiunii capilare a apei, străpungeri pereti subsol 
de conducte tehnologice, etc. 

6. Demararea lucrărilor exterioare de amenajare peisagistică, 
asfaltare parcare, canalizare pluvială parcare, amenajare 
platforeme din gresie, elemente de vizualizare din materiale 
perene, realizare copertina intrare Corp amfiteatre, realizare 
strat de uzura pe caile de circulatie si pietonale existente, 
extindere retea de iluminat exterior si ornamental, etc.   

7. Execuția lucrărilor de refacere integrală a hidroizolatiilor 
aferente acoperișurilor terasa de la Corpul J si Corp amfiteatre 

     

 

Punct 2 

In urma prezentării documentelor preliminare aferente propunerilor de 

programe de studii de masterat pentru PS- CCIA si IC, precum și a 
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HCF/ICF 

 

discutiilor purtate, s-a votat și validat conținutul acestora, respectiv 

trimiterea către Rectorat.  

In incheierea discuțiilor purtate la acest punct, s-a accentuat 

necesitatea intensificării preocupărilor pentru etapele următoare de 

lucru, în vedere trimiterii dosarelor pentru evaluarea externă ARACIS. 

 

Punct 3 

HCF 

 

Comisiile de echivalare studii în vederea trecerii în an superior, 

reinmatriculări, prelungire de școlarizare au fost propuse și validate in 

următoarele componente: 

1. PS-CCIA 

Sl.dr.ing. Daniel Taus-președinte 

Conf.dr.ing. Marius Botiș-membru 

Sl.dr.ing. Christiana Cazacu 

2. PS- CFDP 

Sl.dr.ing. Daniel Taus-președinte 

Conf.dr.ing. Marius Botiș-membru 

Sl.dr.ing. Christiana Cazacu 

3. PS- IC 

  Prof.dr.ing. Carmen Maftei-președinte 

Conf.dr.ing. Cristian Năstac-membru 

Conf.dr.ing. Nicolae Fani Iordan 

Punct 4 

HCF 

Comisia de acordare a burselor, pentru anul universitar 2021-2022, a 

fost propusă și validată în următoarea componență: 

Sl.dr.ing. Christiana Cazacu-prodecan -presedinte 

Mihaela Ciubotaru- secretar sef facultate-membru 

Georgiana Banu-student-student senator-membru 

Maria Bianca Tăbăcaru-student-membru 

Silviu Bran Crăciun-student-membru 

Punct 5 

ICF 

1. S- a validat in CF modalitatea de alocare a punctelor aferente  

criteriilor 3.2 , 4.2, din HS nr.16/10 februarie 2021, pentru 

acordarea gradatiilor de merit pentru personalul didactic 

competitia 2021. 

 

Punct 6 

HCF 

Consiliul facultății a validat cu un număr de 6 voturi ,,pentru’’, 

propunerea Consiliului Departamentului de Instalatii, privind prelungirea 

activitatii didactice in anul universitar 2021-2022 (perioada: 20.02.2022-

01.10.2022) pentru dl conf. dr. ing. Nicolae Fani Iodan 
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Prof.dr.ing. Tuns Ioan 

Decanul Facultății de Construcții       

Punct 7 

HCF 

In urma analizei situatiei promovabilitatii studentilor la data prezentei, 

Consiliul facultății a propus și validat organizarea unei sesiuni 

suplimentare, perioada (22-23).09.2021, care se va desfășura in 

conditiile Regulamentului privind activitatea profesională a studenților. 

Numărul disciplinelor la care se poate prezenta un student: 2 (două) 

Un student poate sustine un singur examen/zi 

Toate disciplinele evaluate vor fi programate prin grija președinților de 

comisii , în fiecare zi din sesiunea suplimentară 

Pentru desfășurarea activității de pregătire a sesiunii suplimentare, au 

fost stabilite urmatoarele : 

1. Propunerea de comisii de examen, de către departamente, 

formate din trei cadre didactice, dintre care două de predare, cu 

precizarea presedintelui de comisie si a disciplinelor supuse 

evaluarii –17.09.2021, ora 13.00; 

2. Numirea de către conducerea facultății, a comisiilor de 

examen/disciplinelor evaluate, conform propunerii 

departamentelor – 17.09.2021, ora 15.00; 

3. Transmiterea de către Secretariat  decanat, a comisiilor de 

examen – 17.09.2021, ora 16.00; 

4. Transmiterea către Secretariat decanat, a datelor de examen, 

de catre presedintii de comisie, pentru toate disciplinele 

evaluate– 20.09.2021, ora 13.00; 

5. Centralizarea datelor si incarcarea pe site-ul facultatii,   prin grija 

Secretariat decanat , a  tuturor informatiilor referitare la examene 

– 20.09.2021, ora 18.00 

 


