
 

                             

 

Extras din Sedința de Consiliu al Facultăți i de Construcții 

din data de 04.02.2022 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. Analiza Raportului de concurs, privind ocuparea pe perioada determinate a  poz 25 

din Statul de funcțiuni  al Departamentului de Inginerie civilă; 

2. Sesiunea specială de examene, conform punctului 9 din HCF nr. 42 din 26.01.2022; 

3. Examenul de finalizare a studiilor, Sesiunea februarie 2022; 

4. 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 04.02.2022  sunt redate ȋn 

continuare. 
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Hotărârile/Informările  Consiliului Facultății de Construcții 

din data de 04.02.2022 

 

Punct 1 

 

ICF/HCF 

 

 

Raportul asupra concursului, aprobat prin decizia comisiei de concurs și  

susținut de Hotărârea Consiliului departamentului de Inginerie civilă, cu 

privire la ocuparea poz. 25 din Statul de funcțiuni al Departamentului de 

Inginerie civilă,  a fost supus analizei membrilor Consiliului facultății si 

exprimării prin vot asupra acordării sau nu a avizului.  

In urma voturilor exprimate (6P + 1A), a fost avizat Raportul asupra 

concursului, poz. 25, pe perioada determinată, din Statul de functiuni al 

Departamentului de Inginerie civilă.  

 

 

 

Punct 2 

ICF 

 

In condițiile epidemiologice actuale generate de pandemia cu virusul SARS-

CoV2, conform prevederilor art.15, alin.4 din Regulamentul privind activitatea 

profesională a studenților, s-a aprobat in HCA nr 42 din 26.01.2022 , 

organizarea  în primele două săptămâni din semestrul al II-lea, o sesiune 

specială de examene pentru disciplinele la care există solicitări din partea 

studentilor,  transmise electronic la Secretariat decanat până în data de 

15.02.2022. 

Cererea (solicitarea) de reexaminare va fi însoțită  de documente medicale 

justificative și se validează pe baza informațiilor existente la facultate. 

  

Listele cu studentii aflați în situația menționată la punctul 9 din HCF nr 42 din 

26.01.2022, vor fi inaintate de către secretariat decanat, cadrelor didactice la 

care sunt solicitări de examinare, în vederea programării acestora/discipline. 

Programarea examenelor va fi încărcată pe pagina web a facultății, prin grija 

Secretariat decanat.  

 

Punct 3 

ICF 

 

 

Dl decan prof.dr.ing. Ioan Tuns a reamintit că în perioada 10.02-11.02.2022 se 

va desfășura  Examenul de finalizare a studiilor -  Sesiunea februarie 2022. 

Programarea examenelor/programe de studii  se va face de către secretarii de 

comisii și va fi incărcată pe platforma e-learnig, pe resurse create de către 

aceștia 
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Prof.dr.ing. Tuns Ioan 

Decanul Facultății de Construcții       

Punct 4 

ICF 

Dl decan prof. dr. ing. Ioan Tuns a informat Consiliul facultății asupra scrisorii 

de mulțumire transmisă de către MDLPA, către conducerea Universității 

Transilvania, cu privire la implicarea acesteia și a facultății la organizarea și 

desfășurarea examenelor pentru atestarea verificatorilor de proiect si a 

expertilor tehnici, din luna Decembrie 2021. 


