
 

 

Ședința de Consiliu al Facultății de Construcții 

din data de 07.10.2020 ora 15.00, sala de consiliu/on line 

Consiliul facultatii 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. Aspecte privind desfășurarea activității didactice în sem.I, anul universitar 2020-2021; 

2. Raport preliminar privind analiza internă a programelor de studii de licență și master, în 

vederea evaluării externe ARACIS; 

3. Informare privind conducerea Departamentului de Inginerie Civilă; 

4. Informare privind demararea acțiunii de înființare a două programe de studii de master 

cu predare în limba engleză. 

5. 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 facut 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 07.10.2020,  sunt redate in 

continuare. 
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Hotărârile Consiliului Facultății de Construcții 

din data de 07.10.2020 

1 Activitatea didactică în anul universitar 2020-2021, semestrul I , se va desfășura 

conform HS. nr. 8 din 24.09.2020, în scenariul 2, după cum urmează: 

•         Cursuri, integral on line; 

•          Seminarii, parțial on line; 

•        Practica, lucrari  practice,  laboratoare  și proiecte,  cu prezența fizică 

și cu respectarea tuturor normelor de protecție. 

Incarcarea suporturilor de curs/seminarii pe platforma e Learning, se va face de 

către fiecare cadru didactic titular, până la începutul săptămânii curente. 

Raportarea activității didactice desfășurate online, către directorul de 

department, se va face de către fiecare cadru didactic titular, până în ziua de 

sâmbătă, ora 15.00,  a săptămânii curente. 

Directorii  de departamente vor urmări și raporta către Rectorat desfășurarea 

activității didactice, după scenariul prezentat și programarea din orar. 

2 Consiliul facultății a discutat și a aprobat Raportul preliminar privind analiza internă 

a programelor de studii de licență și master ( atașat prezentelor HCF), în vederea 

evaluării externe ARACIS, întocmit și prezentat de către d-na prodecan prof. dr. 

ing. Carmen Elena Maftei, cu operarea, după caz, a măsurilor menite să 

îmbunătățească indicatorii supuși evaluării și calitatea procesului didactic. 

3 Ca urmare a demisiei din funcția de director al Departamentului de Inginerie civilă, a 

d-lui conf. dr. ing. Tămaș Florin, din data de 01.10.2020, în conformitate cu 

reglementările legale, a fost numit în funcția de director interimar dl. conf. dr. ing. 

Gălățanu Teofil, începând cu data de 01.10.2020, până la validarea în Senatul 

Universității Transilvania din Brașov, a directorului de departament desemnat în 

urma alegerilor desfășurate la nivelul acestei structuri. 

 

4 S-a informat Consiliul facultății cu privire la demararea procesului de 

identificare și propunere a două programe de studii de masterat, cu predare 

în limba engleză, respectiv:  

• un program de studiu de master pentru domeniul Inginerie civilă, cu 

adresabilitate pentru specializarile CCIA si CFDP; 

• un program de studiu de master pentru specializarea Instalații 

pentru construcții. 

S-a solicitat departamentelor de a transmite propuneri în acest sens, până la 

sfârșitul lunii octombrie, inclusiv pentru componența echipelor de lucru. 

5 S-a aprobat cererea de reducere/scutire de taxă de școlarizare a studentei Pușlău ( 

Pleșcan) Elena (soția d-lui Sl. dr. ing. Pleșcan Costel), studentă în anul II la programul 

de studiu de licență Instalații pentru construcții,  în cadrul Facultății de Construcții – 

Universitatea Transilvania Brașov. 
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Prof.dr.ing. Tuns Ioan 

Decanul Facultății de Construcții       


