
 

 

 

Ședința de Consiliu al Facultății de Construcții 

din data de 10.12.2020 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. Stabilirea și validarea calendarului de desfășurare a examenului de diplomă/lucrării de 

disertație-sesiunea februarie 2020; 

2. Stabilirea și validarea structurii anului univ.-sem II -2020-2021, pentru anii terminali; 

3.  Informare privind stadiul pregătirii documentelor în vederea vizitei de evaluare externă 

ARACIS a programului de studii: MEMC; 

4. Informare privind stadiul pregătirii dosarului de înscriere în RNCIS și de evaluare internă a 

programului de studii: CFDP, in perspectiva evaluării externe ARACIS , în anul univ.2020-

2021; 

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 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 18.11.2020,  sunt redate in 

continuare. 
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Hotărârile/Informările  Consiliului Facultății de Construcții 

din data de 10.12.2020 

 

Punct 1 

 

HCF 

 

 

S-a propus și validat calendarul de desfășurare a examenului de diplomă/lucrării de 

disertație-sesiunea februarie 2021, după cum urmează: 

09.02.2021-Proba 1 (proba scrisă a examenului de diplomă), pentru programele de 

studii de licenta: CCIA, CFDP, IC; 

10.02.2021-susținerea lucrării de disertație pentru programul de studiu de masterat 

MEMC; 

12.02.2021-Proba 2 (susținerea proiectului de diplomă), pentru programele de studii de 

licenta: CCIA,CFDP,I 

 

Punct 2 

HCF 

 

S-a propus si validat structura sem al II -lea (2020-2021), pentru anii terminali, in  

următoarea formă: 

22.02.2021-30.04.2021-activitate didactică; 

03.05-09.05.2021-vacanța de Sf. Paște; 

10.05-21.05.2021-activitate didactică; 

17.05-21.05.2021-sesiune de restanțe pentru examenele din sem I, respectiv 

examenele creditate din anii anteriori; 

22.05-14.06.2021-sesiune de examene din semestrul al II lea; 

15.06-20.06.2021-sesiunea de restanțe pentru examenele aferente sem al II lea, 

respectiv examenele creditate din anii anteriori 

02.07-07.2021- 07.07.2021-sustinerea examenului de finalizare a studiilor: 

02.07.2021-Proba 1 (proba scrisă a examenului de diplomă), pentru programele 

de studii de licenta: CCIA,CFDP,IC; 

05.07.2021-susținerea lucrării de disertație, pentru programul de studiu de 

masterat MEMC; 

06.07-07.07.2021- Proba 2 (susținerea proiectului de diplomă), pentru 

programele de studii de licenta: CCIA, CFDP, IC 
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Punct 3 

 

HCF 

 

S-a hotărât, ca acţiunea de transmitere catre Secretariart departamente, a 

documentelor solicitate pentru vizita ARACIS  (cărti, monografii, suport cursuri, 

suport lucrări de laborator, proiecte /lucării de semestru, lista aparaturii de 

laborator şi a lucrărilor desfăşurate), de către toate cadrele didactice titulare cu 

NB/PO, la programul de studiu de masterat MEMC, să se prelungeasca pana  la  

data de 17.12.2020. 

S-a hotărât ca titularii lucrărilor de laborator să pregateasca şi să  transmită la 

Secretariat departamente, până în data de 17.12.2020, secvente (sub forma 

unui filmuleţ) relevante, care să  susţină dotarea existentă şi lucrările 

desfăşurate, conform  Fişei de  disciplina. 

 

Punct 4 

 

ICF/HCF 

 

S-a informat CF asupra intârzierii înregistrate (reclamate de Prorectoratul 

didactic)  în întocmirea şi transmiterea până la termenul stabilit în HCF 

precedente, către Prorectoratul didactic , a dosarului pentru înscrierea în RNCIS 

a specializării CFDP, condiţie obligatorie pentru intrarea în evaluare externă  

ARACIS. 

S-a hotărât transmiterea către conducerea facultăţii, de către directorul 

departamentului de Inginerie civilă, până în data de 17.12.2020, a noului 

calendar privind întocmirea şi transmiterea către Prorectoratul didactic, de 

catre coordonatorul programului de studiu de licenţă CFDP, a dosarului precizat 

la aliniatul precedent, cu încadrare în termenul acceptat de Rectorat. 

S-a hotărât transmiterea către prodecanul cu activitatea didactică, de către 

coordonatorul programului de studiu de licenţă CFDP, a propunerii de calendar 

pentru întocmirea documentelor privind evaluarea internă, în perspectiva 

evaluării externe ARACIS ( anul universitar 2020-2021, sem.II), a acestui 

program. 

Termen: 18.12.2020 

 

 

Punct 5 

ICF 

S-a informat CF cu privire la  validarea  în Senat a d-lui conf. dr. ing. Teofil 

Gălăţanu, în calitatea de director al Departamentului de Inginerie civilă şi asupra 

demisiei acestuia din funcţia de prodecan cu activitatea studenţească. 

In urma vacantării acestei funcţii, se vor definitiva procedurile de numire a unui 

nou prodecan cu activitatea studenţească. 

 

Prof.dr.ing. Tuns Ioan 

Decanul Facultății de Construcții       


