
 

 

Sedința de Consiliu al Facultății de Construcții 

din data de 19.10.2021 ora 14.00, Sala JI.1/ on line 

Consiliul facultății s-a întrunit în condiții statutare, în 
prezența a 6 membri (4 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 și validarea propunerii departamentelor de 
Inginerie civilă si Instalatii pentru constructii privind 
scoaterea la concurs a posturilor didactice pentru sem al 
II-leea, anul univ. 2021/2022; 

2. Avizarea în Consiliul facultății a Fișelor de disciplină 
analizate și validate in Consiliul departamentelor; 

3. Analiza și validarea documentației preliminare privind 
înființarea programului de studii de masterat aferent 
Departamentului de Instalații pentru construcții 

4. Avizarea propunerii Consiliului Departamentului de 
Inginerie civilă privind nominalizarea coordonatorului 
PSM-Ingineria constructiilor durabile și a echipei de 
evaluare a programului; 

5. 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 19.10.2021  

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

din data de 19.10.2021 

 

Punct 1 

 

HCF 

 

 

 S-au analizat si  discutat propunerile 
Departamentului de Inginerie civilă, validate în 
Ședința CD, privind scoaterea la concurs a 
posturilor didactice, pozițiile 11,12,13,25 din 
Statul de funcții, după cum urmează: 

• pe perioada nedeterminată 
   - poziția nr 11- gradul didactic:conferențiar; 
   - poziția nr.12- gradul didactic:conferențiar; 
   - poziția nr.13- gradul didactic:conferențiar; 

• pe perioada determinată 
- pozitia nr 25-gradul didactic:șef de lucrări. 

 
In urma analizei și a discuțiilor purtate, a fost 
supusă la vot, fiecare poziție în parte, 
înregistrându-se urmîtoarele rezultate: 
 
Poz.11- 6 voturi ,,P”, din totalul de 6 voturi 
exprimate; 
Poz.12- 6 voturi ,,P”, din totalul de 6 voturi 
exprimate; 
Poz.13- 6 voturi ,,P”, din totalul de 6 voturi 
exprimate; 
Poz.25 - 6 voturi ,,P”, din totalul de 6 voturi 
exprimate. 
 
 In concluzie, toate propunerile Departamentului de 
Inginerie civilă (validate în CD), au fost validate 
în Ședința de Consiliu al Facultății. 

 

Punct 2 

HCF 

 

S-au avizat în Ședința CF(6 voturi ,,P’’din   
totalul de 6 voturi exprimate),Fișele de disciplină 
analizate și validate în Consiliul departamentului 
de Inginerie civilă și  Consiliul departamentului 
de Instalații pentru construcții, aferente 
Programelor de studii de licența CCIA, CFDP, IC, 
precum și a Programului de studii de masterat MEMC. 
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Punct 3 

HCF 

 

S-a validat în Ședința CF (6 voturi ,,P’’, din 
totalul de 6 voturi exprimate), documentația 
aferentă Dosarului preliminar privind propunerea 
Departamentului de Instalații pentru construcții, 
de înființare  a Programului de studii de masterat 
– Instalații pentru cladiri eficiente energetic  

Punct 4 

HCF 

S-a avizat în Ședința CF(6 voturi ,,P’’, din 
totalul de 6 voturi exprimate) propunerea  
Departamentului de Inginerie civilă privind  
nominalizarea coordonatorului Programului de studii 
de masterat - Ingineria constructiilor durabile și 
a echipei de evaluare a programului , astfel: 

Coordonator program : Sl.dr.ing. Ovidiu Deaconu 

Echipa de lucru: 

-conf.dr.ing. Radu Muntean 

-sl.dr.ing. Dorin Radu 

In urma avizării propunerii CD, decanul facultății 
va emite decizia de numire.  

Punct 5 

HCF/ICF 
• S-a aprobat în Ședința CF(6 voturi ,,P’’, din 

totalul de 6 voturi exprimate)  cererea de 
reducere de taxă de școlarziare , cu 50%, a 
studentei Pușlău Elena Loredana ( casat. 
Plescan), anul III IC, pentru anul 
univ.2021/2022 

• S-a aprobat în Ședința CF (6 voturi ,,P’’, din 
totalul de 6 voturi exprimate)  cererea de  
trecere pe un loc bugetat a studentului Scurtu 
V.E. Daniel Alexandru Vasilică, anul I , 
Instalații ptr construcții, în urma retragerii 
din cadrul facultății, la data de 05.10.2021, 
a studentului Mărinici I. Ion Vlăduț. 

• S-a aprobat în Ședința CF (6 voturi ,,P’’, din 
totalul de 6 voturi exprimate) cererea de  
trecere pe un loc bugetat a studentului Kovacs 
F. Ferenc Gyorgy, în urma retragerii lui Petre  
Stefan Alexandru, din data de 15.10.2021 

In încheierea acestui punct, d-nul decan prof. 
dr. ing. Ioan Tuns a informat conducerea 
departamentelor, despre: 

• desfasurarea unor vizite inopinate, la 
nivel de universitate și facultate privind 
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Prof.dr.ing. Tuns Ioan 

Decanul Facultății de Construcții     

  

respectarea activităților didactice, 
conform orar; 

•  necesitatea urmăririi/asigurării de către 
toate cadrele didactice, a modului de 
respectare în sălile de curs, seminarii, 
proiect, laboratoare, a măsurilor 
igienico-sanitare impuse de contextul 
epidemiologic actual.  

• Stadiul pregătirii CIBv 2021 

 


