
 

 

 

Ședința de Consiliu al Facultății de Construcții 

din data de 08.02.2021 ora 12.00, sala de consiliu/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 prof.dr.ing. Tuns Ioan deschide și conduce ședința, după desfășurătorul stabilit 

prin  ordinea de zi. 

Ordinea de zi: 

1.  Validarea rezultatelor concursurilor pentru ocuparea posturilor didactie, poz.3, 9 si 

10 

2. 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 in Registrul special de ședință 

Hotărârile Consiliului Facultății de Construcții din data de 08.02.2021  sunt redate in 

continuare. 
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Hotărârile/Informările  Consiliului Facultății de Construcții 

din data de 08.02.2021 

 

Punct 1 

 

I/HCF 

 

 

D-nul  decan a prezentat rezultatul probelor de concurs  pentru fiecare 

poziție în parte, respectiv: 

Poz. 3 – Departamentul de Inginerie civilă; 

Poz. 9 – Departamentul de Instalații pentru construcții; 

Poz. 10- Departamentul de Instalații pentru construcții , 

pe baza referatelor întocmite de către fiecare membru al comisiei, a 

referatului de sinteză întocmit de președintele comisiei  și a deciziei de 

concurs. 

Pentru toate pozițiile menționate mai sus, pe baza mediilor generale 

obținute și a numărului de voturi pentru (P) exprimate,  comisiile de concurs 

au propus  acordarea gradelor didactice, după cum urmează: 

Poz. 3- profesor, pentru d-na conf. dr. Alina Bărbulescu; 

Poz. 9 – conferentiar, pentru d-nul Sl.dr. ing. George Dragomir; 

Poz. 10- conferențiar, pentru d-nul Sl dr. ing. Cristian Năstac. 

In urma prezentării făcute de către președintele CF și a luărilor de cuvânt, 

s-a supus la vot, fiecare poziție, în vedera validării concursului,  iar rezultatul 

voturilor a fost, astfel: 

• poz. 3 – 7 voturi pentru; 

• poz. 9 – 7 voturi pentru; 

• poz. 10 – 7 voturi pentru. 

Pe baza voturilor exprimate de către membrii CF, au fost validate 

rezultatele concursurilor  desfășurate pentru ocuparea  gradelor didactice 

de la pozițiile: 3, 9 și 10. 

 

Se menționează faptul că nu a fost înregistrată nicio neregulă privind 

desfășurarea probelor de concurs.  
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Punct 2 

ICF 

 

 

Dl decan prof.dr.ing. Ioan Tuns,  readuce în discuție necesitatea urgentării  

și a implicării tuturor cadrelor didactice cu norma de predare la această 

specializare, in procesul de pregătire a  documentelor aferente programului 

de studii CFDP, în vederea evaluării interne, respectiv externe ARACIS. 

D-na prodecan cu activitatea didactică  și coordonatorul acestui program de 

studii, prof. dr. ing. Carmen Maftei , a anunțat un plan și un calendar de 

acțiune, care va fi definitivat împreună cu echipa de evaluare, având ca 

obiectiv predarea documentelor către Rectorat, în cursul lunii martie. 

 

Prof.dr.ing. Tuns Ioan 

Decanul Facultății de Construcții       


