
 

                             

 

Extras din Sedința de Consiliu al Facultăți i de Construcții 

din data de 09.03.2022 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.  Analiza și , după caz, avizarea propunerilor departamentelor privind scoaterea la 

concurs a posturilor didactice, pentru anul univeristar 2022-2023 

2. Organizarea Conferintei Internationale  CIBV 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 09.03.2022 sunt redate ȋn 

continuare. 
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Hotărârile/Informările  Consiliului Facultății de Construcții 

din data de 09.03.2022 

 

Prof.dr.ing. Tuns Ioan 

Decanul Facultății de Construcții       

 

Punct 1 

 

ICF 

 

 

Pentru a asigura respectarea termenului transmis de către Prorectoratul 

didactic privind propunerile de posturi didactice scoase la concurs în sem. II al 

anului universitar 2021-2022, s-a introdus primul punct de pe Ordinea de zi a 

Ședinței CF. 

Până la data desfășurării ședinței nu s-a înregistrat nicio propunere  din partea 

departamentelor de Inginerie civilă și Instalații pentru constructii, transmisă 

către CF, de scoatere posturi didactice  la concurs, în sem.II, anul univ. 2021-

2022. 

 

Punct 2 

HCF 

 

Domnul decan prof.dr.ing.  Ioan Tuns a propus spre analiză și aprobare 

organizarea Conferinței Internationale CIBV 2022.  

In urma discuțiilor purtate pe baza propunerii făcute, membrii CF au votat în 

unanimitate (7P) pentru organizarea acestei manifestări științifice. 

Pentru stabilirea tuturor datelor inițiale de plecare a fost însărcinat 

prodecanul cu activitatea științifică și informatizarea, care le va prezenta in 

următoarea Ședință CF. 

Perioada și modul de desfășurare a evenimentului științific se vor stabili într-o  

următoare Ședință CF. 

Punct 3 

ICF 

Nu au fost înregistrate puncte noi de discuții, s-a reiterat doar necesitatea 

implicării tuturor cadrelor didactice în organizarea Sesiunii Științifice 

Studențești și a manifestării AFCO, în vederea asigurării unui număr cât mai 

mare de participanți (studenți). 


