
 

 

 

Ședința de Consiliu al Facultății de Construcții 

din data de 12.07.2021 ora 12.00, sala de consiliu/on line 

Consiliul facultății s-a întrunit în condiții statutare, în prezența a 6 membri (4 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.  Autosesizare privind examenul de finalizare a studiilor, la programul de studii : Căi 

ferate, drumuri și poduri, sesiunea iulie 2021 

 

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 12.07.2021  sunt redate in 

continuare. 
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Hotărârile/Informările  Consiliului Facultății de Construcții 

din data de 12.07.2021 

 

Punct 1 

 

HCF 

 

 

Pe baza documentului depus la Secretariat decanat ( Situația absolvenților 

prezenți la susținerea proiectului de diplomă, în ziua de 06.07.2021), 

conducerea Facultății de Construcții s-a autosesizat cu privire la 

nerespectarea prevederilor din  Metodologia de organizare și desfășurare a 

examenului de finalizare a studiilor universitare, în procesul de derulare a 

examenului , pentru programul CFDP, din data de 06.07.2021, respectiv: 

a) Evaluarea proiectului de diplomă, de către o comisie în 

 componența căreia a făcut parte și un membru în afara celei propuse prin 

HCF din 7.04.2021, validată in Senat la data de 21.04.2021 si numita prin 

Ordinul Rectorului nr 11194/21.04.2021; 

b) Neacordarea (prin abținere) a notei de către toți membrii de drept  

ai  comisiei, prezenți, tuturor absolvenților care au susținut proiectul de 

diploma (conform art 19, pct c,  din Metodologia de organizare și 

desfașurare a examenului de finalizare a studiilor universitare). 

In urma analizei și a  discuțiilor purtate, au fost sesizate  si alte aspecte de 

către unii membri/invitati din conducerea facultății, prezenti la ședință. 

 

Având în vedere nerespecaterea prevederilor procedurale, menționate la 

punctele a si b, membrii CF au hotărât și votat, în unanimitate: 

• Trimiterea spre solutionare legală de către conducerea Rectorat, si  

implicarea facultății , in timp util , pentru  ducerea la indeplinire a  

deciziei/deciziilor ce va /vor fi luată/luate. 

 

Pentru elucidarea tuturor  aspectelor referitoare la nerespectarea , după 

caz, a prevederilor legale/metodologice/procedurale, membrii CF au 

hotărât și votat, în unanimitate, investigarea  situației de către comisia de 

disciplină a facultății. 

Hotărârile luate în ședința  CF din data de 12.07.2021, sunt rezultatul 

analizei si discuțiilor pe acelasi punct al Ordinei de zi, din  09.07.2021 si 

12.07.2021. 

 

 

Prof.dr.ing. Tuns Ioan 

Decanul Facultății de Construcții       


