
 

 

Ședința de Consiliu al Facultății de Construcții 

din data de 12.10.2020 ora 12.00, sala de consiliu/on line 

Consiliul facultatii 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. Stadiul pregătirii Conferinței Internaționale CIBv2020; 

2. Solicitarea Consiliului Departamentului de Inginerie civilă  privind prestarea activității 

didactice la forma „plata cu ora”, în anul univ.2020-2021, a dlui conf.dr.ing. Adam Doșa; 

3. Solicitarea dnei conf.dr.ing. Paraschiva Mizgan privind prelungirea termenului de predare 

de către studenții din anii terminali (licență și master) a titlului lucrării de finalizare a 

studiilor și a coordonatorului științific, până în data de 30.10.2020. 

Au urmat propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare a membrilor 

consiliului cu privire la ordinea de zi. 

Redactarea Hotărârilor Consiliului Facultății s-a facut 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 07.10.2020,  sunt redate in 

continuare. 
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Hotărârile/Informările  Consiliului Facultății de Construcții 

din data de 12.10.2020 

I.CF 

Nr.1 

Dl prodecan sl.dr.ing. Radu Dorin, în calitate de invitat,  a informat CF asupra stadiului de 

pregătire și a modului de desfășurare a Conferinței Internaționale CIBv 2020, accentuând 

următoarele aspecte: 

• lucrările CIBv 2020 se vor desfășura online, conform programării; 

• sunt înregistrate 71 de rezumate ale lucrărilor ce urmează a fi prezentate; 

• termenul de trimitere a video prezentării sau posterelor este 15.10.2020 

 

HCF 

Nr.2 

Consiliul facultății a aprobat , cu unanimitate de voturi (7 voturi pentru, din 7 

voturi exprimate), propunerea  CD-IC privind  prestarea activității didactice la 

forma „plata cu ora”, în anul univ.2020-2021, de către dl conf.dr.ing. Adam Doșa; 

HCF 

Nr 3 

Consiliul facultății a aprobat , cu unanimitate de voturi ( 7 voturi pentru, din 7 voturi 

exprimate), prelungirea termenului de depunere , la secretariat departament, de către 

studenții din anii terminali (licență +master), a cererii privind titlul temei alese pentru 

proiectul de diplomă/ lucrării de disertație, avizată de către coordonatorul științific, până 

la data de 30.10.2020 . 

     

Prof.dr.ing. Tuns Ioan 

Decanul Facultății de Construcții       


