
 

 

 

Ședința de Consiliu al Facultății de Construcții 

din data de 04.02.2021 ora 10.00, sala de consiliu/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 prof.dr.ing. Tuns Ioan deschide și conduce ședința, după desfășurătorul stabilit 

prin  ordinea de zi. 

Ordinea de zi: 

1.  Avizarea propunerii HCD de Inginerie civilă privind numirea coordonatorului PS-

CFDP şi a echipei de evaluare internă; 

2.  Stabilirea calendarului de recuperarea ȋntărzierilor privind ȋntocmirea şi finalizarea 

documentelor aferente dosarului de evaluare internă a PS-CFDP. 

3. Validarea cererii de echivalare a notei obţinute la examenul de finalizare a studiilor – 

Proba 1(proba scrisă), din sesiunea iulie 2018, formulată de absolventa Gavriluţ 

Andreea, programul de studii de licenţă CCIA – promotia 2015. 

4. Pregătirea examenului de finalizare a studiilor – sesiunea februarie 2021 

5. Acţiuni de promovare a facultăţii ȋn perspectiva admiterii 2021. 

6. 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 in Registrul special de ședință 

Hotărârile Consiliului Facultății de Construcții din data de 04.02.2021  sunt redate in 

continuare. 
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Hotărârile/Informările  Consiliului Facultății de Construcții 

din data de 04.02.2021 

 

Punct 1 

 

HCF 

 

 

S-a avizat favorabil propunerea Consiliului departamentului de Inginerie civilă 
privind numirea coordonatorului de program de studii Căi ferate, drumuri și 
poduri și a echipei de evaluare internă, ȋn următoarea componenţă:   
Prof. dr. ing. Carmen Maftei – coordonator program 
Conf.dr.ing.Paraschiva Mizgan- membru echipă evaluare internă a 
programului; 
Sl.dr.ing. Christiana Cazacu- membru echipă evaluare internă a programului. 
 
Propunerea de numire a CPS-CFDP, este urmarea demisiei ȋnaintate de către 
d-nul Sl. dr. ing. Costel Pleşcan, care deţinea  aceasta calitate. 

 

Punct 2 

I/HCF 

 

Dl decan prof.dr.ing. Ioan Tuns prezintă situaţia semnalată de către 
Departamentul de calitate – rectorat, privind depăşirea termenului de 
depunere a  dosarului de evaluare interna a PS-CFDP (25.01.2021) şi adresează 
rugămintea coordonatorului de program propus, prezent la şedinţă, de a se 
consulta cu membrii echipei de evaluare internă, pentru estimarea unui 
termen fezabil de pregătire şi ȋntocmire a documentelor, care să asigure ȋnsă 
intrarea ȋn evaluarea internă/externă a acestui program. 
In urma evaluării rapide a situaţiei existente, corespunzator căreia procesul de 

pregătire a dosarului trebuie să plece din faza iniţială, rezultă cu claritate 

necesitatea implicării tuturor cadrelor didactice cu predare la acest program 

de studii, precum şi nevoia de a răspunde cu promptitudine la toate solicitările 

venite din partea coordonatorului de program şi a echipei de evaluare internă. 

Termenul de predare a dosarului pentru intrarea in procesul de evaluare 

interna va fi stabilit pană ȋn data de 08.02.2021, iar procesul de pregătire a 

documentelor va  ȋncepe din data de 05.02.2021. 
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Punct 3 

HCF 

 

S-a validat cererea de echivalare a notei obţinute la examenul de finalizare a 

studiilor -Proba 1(proba scrisă), din sesiunea iulie 2018, formulată de 

absolventa Gavriluţ Andreea, programul de studii de licenţă CCIA – promoția 

2015, conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de 

finalizare a studiilor, art 19 ,alin 7.  

 
 

 

Punct 4 

HCF 

 

In acord cu reglementările naţionale ȋn vigoare,  componenţa comisiilor de 

finalizare a studiilor din sesiunea februarie 2021, se modifică şi devine după 

cum urmează: 

• La programul de studii CCIA: 

1. Se ȋnlocuieşte dl conf.dr.ing. Gavrilă Muntean, cu d-na Sl.dr. arh 
Cristina Chiţonu,  
iar componenţa comisiei devine:  
 

                   Președinte: prof.dr.ing. Ioan Tuns 
                    Membri:  conf.dr.ing. Florin - Lucian Tămaş 

         conf.dr.ing. Marius Botiș 
                        conf.dr.ing. Paraschiva Mizgan 
                        conf.dr.ing. Teofil-Florin Gălățanu 
                        conf.dr.ing. Radu Mircea Muntean  
                                      sl.dr.arh. Cristina Chiţonu 
                   Secretar: sl.dr.ing. Daniel Taus 
                                            

• La programul de studii CFDP: 

1. Se ȋnlocuieşte dl conf.dr.ing. Adam Dosa, din calitatea de preşedinte al 
comisiei, cu dl conf.dr.ing. Valentin Vasile Ungureanu; 

2. Se ȋnlocuieşte dl.conf.dr.ing. Valentin Vasile Ungureanu, din calitatea 
de membru, cu dl sl.dr.ing. Sorin Ioan Leoveanu, 
 iar componenţa comisiei devine: 

                Președinte: conf.dr.ing. Valentin Vasile Ungureanu  
                Membri:      conf.dr.ing. Marius Mihai Mântulescu 

         sl.dr.ing. Costel Pleșcan 
                         sl.dr.ing. Ovidiu Deaconu  
                                      sl.dr.ing. Ioan Sorin Leoveanu 
                Secretar:      sl.dr.ing. Dorin Radu 

 

• La programul de studii MEMC: 

1. Se ȋnlocuieşte dl conf.dr.ing. Gavrilă Muntean, cu dna sl.dr.ing.Cristina 

Chiţonu; 

2. Se ȋnlocuieşte dl. conf.dr.ing. Adam Dosa, cu d-na Sl.dr.ing. Christiana 

Cazacu, 

3. Ceilalți membri ai comisiei  rămân în componența din sesiunea iulie 

2020, constituită în urma solicitării motivate a dlui conf.dr.ing. Florin 

Lucian Tămaș. 

In condițiile alineatelor 1,2 și 3, componența comisiei, din sesiunea 

februarie 2021, devine, după cum urmează:               
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Președinte:conf.dr.ing. Paraschiva Mizgan 

               Membri:    prof.dr.ing. Ioan Tuns 
                    conf.dr.ing. Marius Florin Botiș 

                              conf.dr.ing. Valentin Vasile Ungureanu  
                              sl.dr.arh. Cristina Chițonu 
                              sl.dr.ing. Dorin Radu 
                 conf. Marius Mihail  Mântulescu 
                 conf.dr.ing. Mircea Horneț 
                 conf.dr.ing. Lucian Ioan Cârstolovean 
                 conf.dr.ing. Mariana Fratu  
                              Sl.dr.ing. Cristiana Cazacu 
              Secretar: sl.dr.ing. Daniel Taus 

  

 

Punct 5 

ICF 

Domnul prodecan cu activitatea de cercetare şi informatizare, Sl. dr. ing. Dorin 

Radu,  face o prezentare sintetică a acţiunilor rezultate ȋn urma propunerilor 

venite din partea departamentelor, cu evidenţierea celor derulate ȋn anii 

anteriori. 

D-nul decan se angajează să asigure resursele financiare necesare, pentru 

toate acţiunile derulate  ȋn această campanie de promovare a facultăţii. 

Ȋn urma tuturor discuţiilor purtate la acest punct, s-a stabilit că demararea 

acţiunii, organizată la nivel de facultate/ departamente, cu reprezentarea 

tuturor programelor de studii şi implicarea tuturor cadrelor didactice/sprijinul 

studenţilor, trebuie să ȋnceapă, cel mai tarziu,  din prima zi a semestrului II-

2021. 

 

 

 

 

 

Punct 6 

HCF 

Se aprobă cererea de ȋntrerupere de studii, formulată de către  studentul 
Vacaru Eduard Cristian, anul II, CCIA, ȋncepând cu semestrul al II-lea, anul univ. 
2020-2021. 

Prof.dr.ing. Tuns Ioan 

Decanul Facultății de Construcții       


