
 

 

Extras din Ședința de Consiliu al Facultății de Construcții 

din data de 21.11.2022 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). 

Dl Decan deschide și conduce ședința, după desfășurătorul stabilit prin  ordinea de zi. 

Ordinea de zi: 

1. Evaluarea externă ARACIS a PS-CCIA 

2. 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 21.11.2022  sunt redate ȋn 

continuare. 
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din data de 21.11.2022 

 

Prof.dr.ing. Tuns Ioan 

Decanul Facultății de Construcți       

 

Punct 1 

 

ICF 

S-a prezentat stadiul pregătirii documentelor actualizate  și/sau completărilor 

solicitate de către comisia de evaluare externă ARACIS a PS-CCIA, a cărei 

activitate în teren se va desfășura în perioada: 23.11-25.11.2022. 

In sensul întocmirii documentelor solicitate și a desfășurării procesului de 

evaluare, conform calendarului stabilit, coordonatorul programului de studii de 

licență CCIA si directorul departamentului de Inginerie civilă vor transmite în timp 

util, toate informațiile necesare, și vor formula, după caz,  cerințele aferente.  

 

Punct 2 

HCF/ICF 

 

1. S-a supus atenției membilor CF, solicitarea scrisă a unei studente, rudă de 

gradul I cu un cadru didactic al facultății, în sensul acordării reducerii 

taxei de scolarizare. 

Solicitarea formulată a fost analizată și, in final, supusă la vot, iar membrii 

CF au validat, în unanimitate (7P), reducerea taxei de școlarizare pentru 

anul univ. 2022-2023, în procent de 50%. 

 

2. S-a informat asupra continuării procedurilor de primire /recenzare și, 

după caz, de transmitere spre publicare, a lucrărilor susținute în cadrul 

Conferinței Internaționale CIBv 2022 și avizate favorabil la recenzare. 

 


