
 

                             

 

Extras din Ședința de Consiliu al Facultăți i de Construcții 

din data de 01.09.2022 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). 

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. Admiterea 2022; 

2. Pregătirea anului universitar 2022-2023 ; 

3. Diverse.  

 

 

 

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 01.09.2022 sunt redate ȋn 

continuare. 
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Hotărârile/Informările  Consiliului Facultății de Construcții 

din data de 01.09.2022 

 

Punct 1 

 

ICF 

 

 

In cuprinsul acestui punct de pe ordinea de zi, Secretatul comisiei de admitere 

a facut o prezentare asupra rezultatului admiterii 2022- Faza de vară și a 

locurilor în concurs, pentru Faza de toamnă, respectiv: 

PS- CCIA +CFDP 

• 3 locuri buget; 

• 21 locuri cu taxă (1 loc rămas liber din Faza de vară și 20 locuri din 

sporirea capacității de școlarizare a PS-CFDP) 

PS- Instalații pentru construcții (IC) 

• 16 locuri cu taxă 

PS- MEMC 

• 12 locuri cu taxă 

PS- HNERIC (Hazarduri Naturale și Evaluarea Riscului în Inginerie Civilă) 

• 6 locuri buget; 

• 9 locuri cu taxă 

PS- MPRU (Management de Proiect în Regenerare Urbană) 

• 6 locuri buget; 

• 9 locuri cu taxă 

 

 

Punct 2 

HCF 

 

Aspectele evidențiate în cadrul acestui punct au vizat activitățile pregătitoare 

anului universitar 2022-2023, cu accent pe definitivarea Statelor de funcții.  

In contextul acestor discuții, între care definitivarea Statelor de funcții 

reprezintă o componență importantă, la solicitarea directorilor de 

departamene au fost propuse, analizate și în final, aprobate documentele și 

criteriile de evaluare a  cadrele didactice titulare, în vederea ocupării 

posturilor didactice vacante, temporar vacante sau rezervate, în regim de 

plata cu ora, pentru anul universitar 2022-2023, prezentate in continuare 

Documente și criterii de evaluare  

(1) Atribuirea orelor în regim de plata cu ora din posturile didactice 

vacante, temporar vacante sau rezervate din statele de funcții ale 

departamentelor din Facultatea de Construcții se face pe baza evaluării 

performanțelor didactice și de cercetare anuale ale candidaților ; 

(2) Evaluarea performanțelor didactice și de cercetare anuale se face în 

baza următoarelor documente:  

a) fișa FRACS din anul calendaristic anterior, vizată de directorul de 

departament; 
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b) evaluarea cadrului didactic de către studenți (ultima evaluare); 

 c) CV-ul actualizat;  

d) lista de lucrări actualizată.  

(3) Candidații propusi sau autopropuși pentru a ține ore în regim de plata 

cu ora pentru disciplina/disciplinele din posturile didactice vacante, 

temporar vacante sau rezervate, anunțate in cadrul ședinței, vor 

depune la directorul de departament, în maxim 48 de ore de la Ședința 

de departament în care s-a discutat Statul de funcții, o cerere însoțită 

de documentele prevăzute la poz. (2); 

(4) La evaluarea documentelor precizate la poz. (2) se va avea  în vedere 

următoarele criterii: 

a) Punctajul din fișa FRACS anuală (anul calendaristic anterior) – 50 puncte 

pentru punctaj îndeplinit conform gradului didactic deținut; 

b) Istoricul de predare a disciplinei/disciplinelor solicitate sau a  unei/unor 

discipline încadrate în acelașđi regim de conținut cu cel al 

disciplinei/disciplinelor soilicitate -  10 puncte pentru istoric de predare 

de cel putin 3 ani; 

c) Prezența disciplinei/disciplinelor în postul didactic ocupat prin concurs 

de catre candidat – 5 puncte ; 

d) Gradul de încărcare a normei didactice – 5 puncte pentru nedepășirea 

unei norme didactice peste norma de bază;  

e) Punctajul evaluării cadrului didactic de către studenți – 5 puncte pentru 

punctaj acordat mai mare de 4,5; 

f) Existența a cel puțin unei publicații științifice în anul calendaristic 

anterior – 20 puncte;  

g) Candidatul are studii în domeniul din care face parte programul de 

studii – 5 puncte;  

(5) La punctaj egal departajarea se va face în funcție de: 

a. factorul de impact al jurnalului în care a fost publicat 

articolul/articolele  din anul calendaristic anterior – numarul 

punctelor este egal cu FI *20 / suma(FI*20); 

b. calitatea de prim autor la publicația/ publicațiile științifice din anul 

calendaristic anterior – 10 puncte/publicație. 

(6) Susținere ore din posturi superioare 
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Prof.dr.ing. Tuns Ioan 

Decanul Facultății de Construcții       

 a) Susținerea de ore din posturile superioare se poate face doar dacă cadrul 

didactic titular îndeplinește standardele minime aferente postului superior.  

b) Candidatul va depune, în afara documentelor precizate la poz.(2)), și Fișa de 

verificare CNATDCU corespunzătoare domeniului Inginerie Civilă/Ingineria 

instalațiilor. 

Documentele și criteriile de evaluare/notare conținute la pozițiile 1,2,3,4,5 și 

prevederile poz.6, au fost supuse la vot și au fost validate în unanimitate (7P). 

 

Punct 3 

ICF 

In cadrul acestui punct s-a reiterat importanța desfășurării examenelor din 

Sesiunea de toamnă, conform programării și în condițiile metodologice 

specifice acestor forme de evaluare. 


