
 

 

 

Ședința de Consiliu al Facultății de Construcții 

din data de 13.07.2021 ora 12.00, sala de consiliu/on line 

Consiliul facultății s-a întrunit în condiții statutare, în prezența a 6 membri (5 cadre didactice 

și 1 student), 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) Răspuns la solicitările formulate de conducerea Rectorat 

 

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 13.07.2021  sunt redate in 

continuare. 
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Hotărârile/Informările  Consiliului Facultății de Construcții 

din data de 13.07.2021 

 

Punct 1 

 

HCF 

 

 

In vederea soluționării Examenului de finalizare a studiilor , pentru 

programul CFDP, susținut in data de 06.07.2021, la solicitarea conducerii 

Rectorat, Consiliul facultății, întrunit la data de 13.07.2021, a propus și 

validat, cu unanimitatea voturilor celor prezenți , următoarele: 

1) Reorganizarea Examenului de finalizare studii, pentru programul CFDP, 

proba- Susținerea proiectului de diplomă, în data de 15.07.2021 sau 

16.07.2021, ora 9.00, cu afișarea rezultatelor in aceeași zi, asigurându-se 

posibilitatea înscrierii absolvenților  la ciclul II de studii-masterat 

2) Componența comisiei de evaluare a probei de susținere a proiectului de 

diplomă, program CFDP, după cum urmează: 

Președinte: prof.dr.ing. Ioan Tuns  

Membri: conf.dr.ing. Vasile Valentin Ungureanu 

                 Conf.dr.ing. Marius Mihail Mantulescu 

                 Sl.dr.ing. Costel Pleșcan 

                 Sl.dr.ing. Christiana Emilia Cazacu 

Secretar comisie: sl.dr.ing. Daniel Taus 

Membri supleanți: sl.dr.ing. Sorin Ioan Leoveanu 

                                  Prof.dr. arh Teofil Mihăilescu 

Contestații: prof.dr.ing. Alina Bărbulescu 

                     Prof.dr.ing. Carmen Elena Maftei 

3) Solicitarea către conducerea Rectorat,  de acordare a posibilității de 

susținere a proiectului de diploma și on line, pentru absolvenții aflați în 

imposibilitatea de a se prezenta fizic, având în vedere termenul scurt de 

reorganizare. 

 

 

Prof.dr.ing. Tuns Ioan 

Decanul Facultății de Construcții       


