
 

                             

 

Extras din Sedința de Consiliu al Facultăți i de Construcții 

din data de 03.06.2022 ora 12.00, 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. Stabilirea modului de recuperare a orelor de laborator aferente disciplnei  

“ Materiale de construcții; 

2.  Organizare CIBV 2022; 

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 03.06.2022 sunt redate ȋn 

continuare. 
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Hotărârile/Informările  Consiliului Facultății de Construcții 

din data de 03.06.2022 

 

Prof.dr.ing. Tuns Ioan 

Decanul Facultății de Construcții       

 

Punct 1 

 

HCF 

 

 

 

Pentru sesiunea de examene (Iunie-Iulie) 2022, s-a stabilit cu unanimitate de 

voturi (7 P) recuperarea activităților obligatorii aferente disciplinei Materiale 

de construcții, conform propunerii înaintate CF de către responsabilul 

lucrărilor de laborator, înregistrată la Secretariat decanat sub nr.  458 

/02.06.2022 

Activitatea de recuperare a  lucrărilor de laborator va respecta prevederile 

Regulamentului privind activitatea profesională a studenților, art. 14. 

 

Punct 2 

ICF 

 

Creșterea interesului față de Conferința Internațională CIBv, organizată cu 

regularitate de Facultatea de Construcții, se va concretiza pentru ediția din 

2022, prin participarea în calitate de coorganizator și a Universității Tehnice 

din Republica Moldova – Facultatea de Cadastru, Geodezie și Construcții. 

Prin urmare, continutul invitației de participare va fi definitivat în consecință. 

Punct 3 

ICF 

Facultatea de Construcții din Universitatea Transilvania Brașov va sprijini 

organizarea de către MDLPA, în perioada (18-21) 07.2022, a  examenelor 

pentru verificatori de proiecte și experți tehnici. 

In acest sens s-a stabilit și transmis către MDLPA, componența comisiei 

regionale, din partea facultății. 

 


