
 

 

Extras din Ședința de Consiliu al Facultății de Construcții 

din data de 10.10.2022 ora 14.00, 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. Aprobarea Fișelor de disicplină de la programele de studii de licență și masterat, 

aferente anului univ. 2022-2023, avizate de Consiliul departamentelori; 

2. Validarea propunerii de înființare a domeniului de doctorat: Inginerie civilă și 

instalații, în cadrul Scolii doctorale a  Universității  Transilvania Brașov”; 

3. Analiza și validarea Planului operational 2022-2023 

4. 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 10.10.2022  sunt redate ȋn 

continuare. 
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Punct 1 

HCF 

Rezultatul analizei și avizării  în Ședinta CD, din data de 10.10.2022, a Fișelor de 

disciplină aferente Departamentului de Inginerie civilă, anul universitar 2022-

2023,  pentru PS de licență CCIA și CFDP, respectiv, PS de masterat MEMC, 

PMUR, a fost supus la vot și aprobat în unanimitate (7P) de către membrii CF. 

 

Punct 2 

HCF/ICF 

 

Consiliul facultatii a validat prin vot (7P) , propunerea de înființare a Domeniului 

de doctorat Inginerie civilă și instalații, în cadrul Școlii doctorale a  Universității  

Transilvania din Brasov. 

  

Punct 3 

HCF 

 

In urma prezentării și analizei Planului operațional, aferent Facultății de 

Construcții, pentru perioada 2022-2023, acesta a fost supus la vot și validat 

în unanimitate (7P).  

Punct 4 

HCF 

1.Consiliul facultătii a validat prin vot (7P), rezultatul comisiei de 

echivalare a studiilor, pentru trecere în an superior (IV), PS- CCIA, a unui 

student, în baza creditelor acumulate (172), care la data Ședinței CF din 

data de 22.09.2022 avea depusă și înregistrată solicitarea, dar dosarul era 

incomplet. 

2. Consiliul facultății a aprobat în unanimitate (7P), cererea de reducere  cu 

50%, a taxei de școlarizare, pentru un student admis la PS- PMUR, ruda de 

gradul I  cu un cadru didactic al facultății. 

 


