
 

                             

 

Extras din Sedința de Consiliu al Facultăți i de Construcții 

din data de 04.03.2022 ora 11.00, 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. Activitatea didactică aferentă anilor terminali, in sem II, anul univ. 2021- 2022; 

2.  Stadiul documentelor aferente programelor de studii de masterat propuse spre 

inființare, și a celor de licență supuse evaluării ARACIS, în cursul anului univ.2021-

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 04.03.2022 sunt redate ȋn 

continuare. 
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Hotărârile/Informările  Consiliului Facultății de Construcții 

din data de 04.03.2022 

 

Punct 1 

 

HCF 

 

 

Referitor la acest punct de pe Ordinea de zi, s-a hotărât cu unanimitate de 

voturi (7 P), următoarele: 

• pentru anii terminali, desfășurarea  activității didactice  aferente 

semestrului al -II-lea, anul universitar 2021-2022,  intr-un număr de 

12 săptămâni,  se va face prin asigurarea programării orare a 

numărului de ore aferente fiecărei discipline, în conformitate cu cele 

prevăzute în Planul de invățământ;  

• programarea orară a activităților didactice precizate la aliniatul 

precedent, se va face prin grija responsabililor de orar, pâna în data 

de 07.03.2022. 

 

 

Punct 2 

ICF 

 

Domnul decan prof.dr.ing.  Ioan Tuns a prezentat stadiul de 

pregătire/finalizare a documentelor aferente programelor de studii de 

masterat propuse spre inființare și a celor de licență supuse evaluării în anul 

univ. 2021-2022,  după cum urmează: 

• pentru programele de studii de masterat: 

1. Ingineria Construcțiilor Sustensibile – acreditat ARACIS; 

2. Hazarduri Naturale și Evaluarea Riscului în Inginerie Civilă ( lb. 

engleza)– acreditat ARACIS; 

3. Instalații pentru Clădiri Eficiente Energetic – trimis spre evaluare 

ARACIS; 

4. Management de Proiect în Regenerare Urbană (lb. engleza} – dosarul 

este finalizat și va fi trimis spre evaluarea internă, de către 

Departamentul de calitate din Rectorat, în data de 07.03.2022 

• pentru programele de studii de licență: 

1. Căi Ferate, Drumuri și Poduri – încheiat procesul de evaluare ARACIS; 

2. Construcții Civile, Industriale și Agricole – dosarul este în curs de 

finalizare și va fi trimis spre evaluarea internă de către Departamentul 

de calitate din Rectorat, până în data de 10.03.2022. 

 

Punct 3 

ICF 

Domnul decan prof.dr.ing. Ioan Tuns a informat CF, cu privire la:  

• desfășurarea tuturor activităților programate cu ocazia Zilei 

Univeristății – 1 Martie 2022; 
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Prof.dr.ing. Tuns Ioan 

Decanul Facultății de Construcții       

• desfășurarea vizitei în cadrul facultății noastre , a delegației de cadre 

didactice de la UTM- Facultatea de Construcții, Geodezie și Cadastru și 

Facultatea de Arhitectură și Planificare Urbană  


