
 

 

Sedința de Consiliu al Facultății de Construcții 

din data de 06.12.2021 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. Validarea comisiilor de finalizare a studiilor din sesiunea februarie 2022; 

2. Stabilirea şi validarea calendarului de desfăşurare a examenelor de finalizare a 

studiilor din sesiunea februarie 2022; 

3. Propunerea si validarea structurii semestrului al II-lea a anului univeritar 2021-2022, 

pentru anii terminali; 

4. Stadiul documentelor pentru propunerile de programe de studii de masterat; 

5. 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 06.12.2021  sunt redate ȋn 

continuare. 
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Hotărârile/Informările  Consiliului Facultății de Construcții 

din data de 06.12.2021 

 

Punct 1 

 

HCF 

 

 

  

Componența comisiilor de finalizare a studiilor din sesiunea februarie 2022, a 

rezultat în urma actualizării componenței comisiilor de finalizare a studiilor 

din sesiunea iulie 2021 și a propunerilor pentru nominalizarea președintelui 

de comisie a PS-MEMC, după cum urmează: 

Comisia 1 – Construcții civile industriale și agricole 

Președinte: prof.dr.ing. Ioan Tuns 

Membri: Prof.dr.ing. Teofil Mihailescu 

                 Conf.dr.ing. Teofil Florin Galatanu 

                 Conf. dr .ing. Radu Mircea Muntean  

                 Conf.dr.ing. Marius Florin Botis 

Membru supleant: sl.dr.arh. Cristina Chitonu 

Secretar : sl.dr.ing. Daniel Taus 

 

Comisia 2- Instalații pentru construcții 

Președinte- Conf.dr.ing. Lucian Ioan Cirstolovean 

Membri:     Prof.dr.ing. Gabriel Nastase 

                      Conf.dr.ing. Nicolae Fani Iordan 

                      Conf.dr.ing. George Dragomir 

                      Conf.dr.ing. Cristian Nastac 

Membru supleant: Conf.dr.ing. Mariana Fratu 

Secretar:    sl.dr.ing. Sorin Bolocan 

 

Comisia 3- Căi ferate,drumuri și poduri 

Președinte: Prof.dr.ing. Ioan Tuns 

Membri:      Conf.dr.ing. Valentin Vasile Ungureanu 

                      Conf.dr.ing. Marius Mihail Mantulescu 

                      Sl.dr.ing. Costel Pleșcan 

                      Sl.dr.ing. Christiana Emilia Cazacu 

Membru supleant:   prof.dr.ing. Teofil Mihailescu                    

Secretar : sl.dr.ing. Daniel Taus 

 

Comisia 4 -Modernizarea energetică în mediul construit 

Președinte: prof.dr.ing. Ioan Tuns 

Membri: prof.dr.arh. Teofil Mihailescu 

                Conf.dr.ing. Teofil Galatanu 

                 Conf.dr.ing. Valentin Vasile Ungureanu 

                Conf.dr.ing. Marius Mihail Mantulescu 

               Sl.dr.ing. Christiana Cazacu 
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               Conf.dr.ing. Lucian Ioan Cirstolovean 

                Conf.dr.ing. Mariana Fratu 

                Sl.dr.ing. Radu Dorin 

               Sl.dr.ing. Ovidiu Deaconu 

               Sl.dr.arh. Cristina Chitonu  

Secretar: sl.dr.ing. Daniel Taus 

Comisiile în forma prezentată  mai sus, au fost supuse la vot și validate în 

unanimitate (7 voturi) 

 

Informațiile referitoare la examenul de finalizare a studiilor din sesiunea 

februarie 2022, vor fi încărcate pe pagina web a facultății până în data de 

15.12.2021. 

  Răspund: Prodecanul cu activitatea de cercetare și informatizarea, 

                  Secretar  sef 

Termen: 15.12.2021 

 

Punct 2 

HCF 

 

S-a propus și validat, cu unanimitate de voturi, calendarul de desfășurare a 

examenelor de finalizare a studiilor, sesiunea februarie 2022, după 

prezentarea redată  în continuare. 

• Pentru programele de studii de licentă CCIA, IC, CFDP: 

Proba – Susținerea proiectului de diplomă: 11.02.2022 

• Pentru programul de studii de masterat  MEMC: 

Proba – Susținerea lucrării de disertație: 10.02.2022 

 

Punct 3 

HCF 

 

S-a propus și validat, cu unanimitatea de voturi,  structura semestrului al II-lea 

al anului univeritar 2021-2022, pentru anii terminali, după cum urmează: 

 

Activități didactice : 21.02-20.05.2022 

Sesiunea de colocvii și examene: 21.05.-13.06.2022 

Sesiunea 1 de examene restante :16.05.-20.05.2022 

Sesiunea 2 de examene restante 2 : 14.06-19.06.2022                                                                                                       

Perioada de susținere a proiectului de diplomă/lucrării de disertatie:  

  04.07-08.07.2022 

 

Punct 4 

ICF 

Dl decan, prof. dr. ing. Ioan Tuns a informat CF cu privire la stadiul 

documentelor pentru propunerile de programe de studii de masterat cu 

predare  în limba română și în limba engleză. 

Din informarea făcută, au rezultat următoarele stadii pentru documentele 

aferente propunerilor de programe de studii de masterat: 

• Pentru PS- Ingineria Construcțiilor Durabile  

- S-a primit confirmarea înscrierii în RNCIC a calificării aferente 

programului; 

- S-a depus la Departamentul de asigurare a calitătii din Rectorat, 

dosarul pentru evaluarea internă și externă ARACIS a PS-ICD 

        ●   Pentru PS- Instalații pentru Construcții Performante Energetic  

                -    S-a depus  la Departamentul de asigurare a calității din Rectorat, 

                      dosarul preliminar în vederea înscrierii in RNCIS a calificării 

 

 

 



 

4 

 

 

Prof.dr.ing. Tuns Ioan 

Decanul Facultății de Construcții       

        ●   Pentru PS- Natural Hazards and Assessment Risks in Civil Engineering 

                  -  S-a primit confirmarea înscrierii în RNCIC a calificării aferente 

                       programului 

                  -    dosarul pentru  evaluarea internaă si externă ARACIS este 

finalizat si  urmeaza a fi trimis la  Departamentul de asigurare a calității din 

 Rectorat, până în data de 08.12.2021 

 

        ●   pentru PS -  Project Manager and Urban Regeneration  

                   -     dosarul preliminar pentru  înscrierea in RNCIS a calificării este  

                          în curs de finalizare și se va depune  la  Departamentul de 

                          asigurare a calității din Rectorat, până în data de 15.12.2021 

 

                        

 

 

Punct 5 

ICF 

Dl decan prof. dr. ing. Ioan Tuns a informat CF cu privier la: 

- Derularea lucrărilor de intreținere/reabilitare/ modernizare a 

spațiilor aferente Corpului J si Corp Amfiteatre; 

- Incheierea unorAcorduri de parteneriat între Universitatea 

Transilvania Brasov și firme de specialitate din domeniul 

construcțiilor și a Instalațiilor pentru construcții, pentru derularea 

în cursul lunii decembrie 2021, a unor programe de practică 

pentru studenți (cu precădere din anii terminali) , fără afectarea 

activității didactice, menite să conducă la dezvoltarea unor 

abilități specifice cercetării și inovării, în condițiile asigurării unor 

facilități pentru participanți; 

- continuarea demersurilor către Rectorat în vederea angajării unui 

laborant în construcții 


