
 

 

Extras din Ședința de Consiliu al Facultății de Construcții 

din data de 07.02.2023 ora 09.00, 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). 

Dl Decan deschide și conduce ședința, după desfășurătorul stabilit prin  ordinea de zi. 

Ordinea de zi: 

1. Analiza rezultatelor concursurilor didactice desfășurate în cadrul facultății, în perioada 

:25.01-29.01.2023; 

2. Admiterea 2023; 

3. 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 ȋn Registrul special de ședință 

Hotărârile Consiliului Facultății de Construcții din data de 07.02.2023  sunt redate ȋn 

continuare. 
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Hotărârile/Informările  Consiliului Facultății de Construcții 

din data de 07.02.2023 

 

Punct 1 

 

HCF 

In urma analizei rezultatelor probelor de concurs, desfășurate în cadrul facultății, 

în zilele de 26. 01.2023 și 27.02.2023, pentru ocuparea pozițiilor 11,12,13 din 

Statul de funcțiuni al Departamentului de Inginerie civilă, respectiv poz 8, 12, din 

Statul de functiuni al Departamentului de Instalații pentru construcții, s-a avizat 

Raportul asupra concursului, pentru pozițiile mețtionate mai sus, după cum 

urmează: 

• Departamentul de Inginerie civilă: 

Poz. 11, conferentiar,  perioada nedeterminată – 7P; 

Poz. 12, conferentiar,  perioada nedeterminată – 7P; 

Poz. 13, conferentiar,  perioada nedeterminată – 7P 

• Departamentul de Instalații pentru construcții: 

Poz. 8, conferentiar, perioada nedeterminataă– 7P; 

Poz. 12, sef lucrari, perioada determinată – 7P 

 

 

 

 

Punct 2 

HCF/ICF 

 

In urma propunerilor și a discuțiilor purtate, s-au aprobat (7P) următoarele 

modificări privind Admiterea 2023, față de Admiterea 2022: 

• Referitor la Programele de studii de licență: 

1. Pentru Programul de studii de licență Căi Ferate, Drumuri și Poduri (CFDP), 

admiterea în anul 2023, se va face distinct, și nu împreună cu PS-CCIA, cum 

a fost în sesiunea 2022. 

• Referitor la Programele de studii de masterat : 

Față de admiterea din anul 2022, intră în admiterea din anul 2023, 

următoarele programe noi: 

1. Ingineria constructiilor sustenabile (limba română) - program de studii  

acreditat ARACIS in  anul 2022; 

     2.      Instalatii pentru clădiri eficiente energetic (limba romănă) - program de  

               studii acreditat ARACIS in anul 2022; 

4.   Hazarduri naturale și evaluarea riscului în Inginerie civilă (limba      

  engleză)  acreditat ARACIS in anul 2022 

 

5. Pentru programele de studii de masterat în limba romănă, se susține 

,,Proba tip interviu''; 

6. Pentru programele de studii de masterat în limba engleză, se susține 

,,Proba tip interviu'', in condiția desfășurării on line, având în vedere 

înscrierea candidaților și din afara țării. 

  

 

De asemenea, s-au formulat următoarele sugestii: 

1. In platforma de admitere, la rubrica ,,Documente candidați'', să se 

introducă posibilitatea depunerii unei  ,,Cererii tip de trecere in an 

superior'', respectiv, după caz, de echivalare a unor discipline promovate; 

2.  In sensul alineatului precedent, să se introducă obilgativitatea incărcării 

pe platforma  a documentelor doveditoare (Foaia matricolă), precum si 

generarea automată a listei candidatilor aflati in situatiile de mai sus. 

 

Punct3 1. Conform Hotărârii Consiliului ARACIS in Ședința din 31.01.2023, se 

menține acreditarea Programului de studii de licenta Constructii Civile, 
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Prof.dr.ing. Tuns Ioan 

Decanul Facultății de Construcții       

ICF Industriale si Agricole si acordarea certificarii EUR – ACE, cu sporirea 

capacitatii de scolarizare la 100 studenti/an; 

2. Transmiterea către MDLPA a acordului de principiu privind organizarea în 

cadrul facultății, în a doua parte a anului 2023, a unei sesiuni de examene 

de atestare tehnico – profesională pentru verificatori de proiecte și 

experti tehnici; 

3. Transmiterea către MDLPA a acordului de principiu privind organizarea in 

cadrul facultății, a  sesiunii de examene pentru atestarea auditorilor 

energetici. 

 


