
 

 

Ședința de Consiliu al Facultății de Construcții 

din data de 14.05.2021 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.  Validare comisii pentru desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice 

:  poz.18(SL) si poz 24 (SL)-Departamentul de Inginerie civila, respectiv poz 2 (profesor) 

si poz 15(Sl ) la Departamentul de Instalatii ptr constructii 

2.  Precizări privind desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor , sesiunea iulie 

2021; 

3. Validarea calendarului de întocmire a documentelor pentru înființarea programelor 

de studii de masterat în limba română, propus de către departamente în consultare 

cu echipele de lucru 

4. Analiza oportunității propunerii departamentelor de prelungire a activității pentru 

cadrele didactice care au implinit si/sau vor implini vârsta de pensionare în cursul 

anului univ. 2021-2022,în condițiile îndeplinrii criteriilor stabilite de câtre Senatul 

Universității 

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 14.05.2021  sunt redate in 

continuare. 
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Hotărârile/Informările  Consiliului Facultății de Construcții 

din data de 14.05.2021 

 

Punct 1 

 

HCF 

 

 

Au fost analizate și  validate propunerile  comisiilor de concurs și contestații 

pentru ocuparea posturilor didactice , transmise de către departamente, după 

cum urmează:  

Departamentul Inginerie Civilă 

Poz 18-șef lucrări 

 

Președinte: prof.dr.ing. Ioan Tuns 

Membri: conf.dr.ing Radu Muntean 

                  conf. dr.ing Teofil Galatanu 

                  conf.dr.ing Paraschiva Mizgan 

                  Sl.dr.ing Ovidiu Deaconu 

Membri supleanți: Sl.dr.ing. Christiana Cazacu 

                                  Sl.dr.ing. Sorin Leoveanu 

Componența comisiei de contestații: 

Prețedinte: prof.dr.ing. Alina Barbulescu 

Membri: prof.dr.arh. Teofil Mihailescu 

                 conf.dr.ing. Marius Botis 

                 Sl.dr.ing. Dorin Radu 

                 Sl.dr.ing. Daniel Taus 

Membri supleanți: sl.dr.ing. Cristina Chitonu 

                                  conf. Dr.ing Florin Tamas 

 

 

 

 

Poz.24-șef lucrări 

 

Președinte : prof.dr.ing. Carmen Maftei 

Membri: conf.dr.ing. Valentin Vasile Ungureanu 

                 conf.dr.ing. Marius Mantulescu  

                  conf.dr.ing. Radu Muntean 

                  Sl.dr.ing. Costel Plescan 

Membri supleanți: sl.dr.ing Christiana Cazacu 

                                   Sl.dr.ing. Sorin Leoveanu  

 

Componența comisiei de contestații: 

Președinte: prof.dr.ing. Alina Barbulescu 

Membri: prof.dr.arh. Teofil Mihailescu 



 

3 

 

                 conf.dr.ing. Marius Botis 

                 Sl.dr.ing. Dorin Radu 

                 Sl.dr.ing. Daniel Taus 

Membri supleanți: Sl.dr.arh. Cristina Chitonu 

                                   conf. dr.ing Florin Tamas 

 

 

Departamentul Instalații ptr Construcții 

 

Poz.2- profesor 

 

Președinte: prof.dr.ing. Ioan Tuns 

Membri: prof.dr.ing. Alexandru Serban 

                 Prof.dr.ing. Mugur Bălan 

                 Prof.d.ring. Licviu Drughean 

                 Prof.dr.ing. Iulian Gabriel Birsan 

Membri supleanți: prof.dr.ing. Viorel Popa 

                                   prof.dr.ing. Cătălin Fetecău 

                                    

Componența comisiei de contestații: 

Președinte: prof.dr.ing. Maria Luminita Scutaru 

Mmebri: prof.dr.ing. Ionel Robert Gavriliuc 

                 Prof.dr.ing. Valentin Apostol 

                 Prof.dr.ing. Vasile Padureanu 

                 Prof. dr.ing. Felicia Stan 

Membri supleanți: prof.dr.ing. Anica ilie 

                                    prof.dr.ing. Andrei Bulacu 

 

 

 

Poz. 15-șef lucrări 

 

Președinte: conf.d.ring. Mircea Hornet 

Membri: conf.dr.ing. Nicolae Iordan 

                 Conf.dr.ing. George Dragomir 

                 Conf. Dr.ing. Gabriel Nastase 

                 Sl.dr.ing. Sorin Bolocan 

Membri supleanți: conf.dr.ing.: Lucian Cirstolovean 

                                  conf.dr.ing. Cristi Nastac 

Componența comisiei de contestații: 

Președinte: prof.dr.ing. Carmen Mfatei 

Membri: conf.dr.ing. Mariana Fratu 

                 Conf.dr.ing. Teofil Galatanu 

                 Sl.dr.ing. Christiana Cazacu 

                 Sl.dr.ing. Ovidiu Deaconu 

Membri supleanți: sl.dr.ing. Dumitru Chisalita 

                                   conf.dr.ing. Radu Muntean 

               

 

 

Punct 2 

Referitor la sesiunea de finalizare a studiilor din iulie 2021, s-au facut 

următoarele precizări: 
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ICF 

 

• 05.07.2021- susținerea lucrărilor  de disertație pentru toate traseele 

aferente PS - MEMC ; 

• 06 - 07.2021- susținerea proiectului de diplomă pentru toate 

programele de studii de licență (CCIA, CFDP, IC); 

• predarea fizică a proiectelor de diplomă și a lucrărilor de disertație în 

termenele stabilite prin metodologie 

 

 

Punct 3 

HCF/ICF 

 

CF a validat propunerea directorilor de departamente, în urma consultării cu 

echipele de lucru,  privind calendarul întocmirii documentelor aferente 

înființării programelor de studii de masterat, după cum urmează: 

• pentru programul de studii de masterat: Ingineria construcțiilor 

durabile, propus pentu  PS – CCIA : 20 iunie – transmiterea dosarului 

preliminar către CA, oct. 2021 – transmiterea dosarului pentru 

evaluarea internă de către Rectorat; 

• pentru programul de studii de masterat: Instalații pentru construcții cu 

consum redus de energie, propus pentru PS - Instalații pentru 

construcții: 20 iunie – transmiterea dosarului preliminar către CA, oct. 

2021 – transmiterea dosarului pentru evaluarea internă de către 

Rectorat; 

Termenele menționate mai sus, vor fi precedate de consultări și analiza in 

departamente. 

Pentru întocmirea documentelor aferente dosarelor de inființare a 

programelor de studii de masterat, vor da concursul toate cadrele didactice 

solicitate și structurile din facultate care dețin/ pot genera  baze de date 

utile. 

Pana la data prezentei Sedinte de CF, nu s-au primit propuneri de inființare 

a unui program de studii de masterat pentru PS- CFDP. 

 

Punct 4 

HCF 

 

S-a analizat și validat propunerea transmisă din partea departamentelor privind 

oportunitatea menținerii în activitate a  cadrelor didactice care au implinit 

și/sau vor implini vârsta de pensionare în cursul anului univ. 2021-2022, în 

condițiile îndeplinrii criteriilor stabilite de câtre Senatul Universității. 

 

                  

Punct 5 

ICF 

Desfășurarea examenelor din Sesiunea suplimentară, aferenta anilor terminali, 

se va face în prezența cadrului didactic titular și a unui cadru didactic asistent.  
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Prof.dr.ing. Tuns Ioan 

Decanul Facultății de Construcții       


