
 

 

Ședința de Consiliu al Facultății de Construcții 

din data de 14.09.2020 ora 13.00, sala de consiliu/on line 

Din totalul de 7 membri (5 cadre didactice și 2 studenți) au fost prezenți 6 membrii, din care 

4 cadre didactice (absent sl.dr.ing.Galatanu Teofil)  și 2 studenti  

Consiliul s-a întrunit în condiții statutare.  

Dl Decan prof.dr.ing. Tuns Ioan deschide și conduce ședința , după desfășurătorul stabilit 

prin  ordinea de zi 

Ordinea de zi: 

1. Validarea rezultatelor probelor de concurs pentru promovare pe post, poziția 10, 

respectiv poziția 11, din Statul de funcții; 

2. Validarea punctelor obținute pentru criteriile 3 și 4, candidaților care au solicitat 

eliberarea acestor documente, în vederea depunerii dosarului pentru obținerea 

gradației de merit; 

3.   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 facut in baza discuțiilor purtate, a 

propunerilor și a votului exprimat deschis, consemnate in Registrul special de ședință 

Hotărârile Consiliului Facultății de Construcții din data de 14.09.2020,  sunt redate in 

continuare. 
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Hotărârile Consiliului Facultății de Construcții 

din data de 14.09.2020 

HCFC 

nr. 1 

Validarea rezultatelor probelor de concurs pentru promovarea pe post : poziția 10, 

respectiv poziția 11, după cum urmează: 

Poz.10- cu un număr de 6 voturi din 6 exprimate afirmativ; 

Poz.11- cu un număr de 6 voturi din 6 exprimate afirmativ; 

Votul a fost secret, exprimat pe resursa creată special pe platforma e-learning, pentru 

poziția 10 , respectiv poziția 11 ( anexa 1 și anexa 1bis). 

nr.2 Validarea criteriilor 3 și 4 din „Fișa de autoevaluare pentru acordarea gradațiilor de merit 

pentru personalul didactic”, competiția 2020, conform  documentelor justificative 

depuse de  următorii solicitanți: 

Conf.dr.ing. Năstase Gabriel – Da; 

Sl.dr.ing. Dragomir George –Da; 

Sl.dr.ing.Gălățanu Teofil-Florin – Da 

 

nr.3 S-a propus și validat comisia de acordare a burselor, pentru anul universitar 2020/2021, 

în  următoarea componență : 

Președinte:  

Sl.dr.ing.Gălățanu Teofil Florin  - Prodecan cu activitatea studenților 

Membri : 

Ciubotaru  Carmen Mihaela -Secretar șef facultate 

Banu Georgiana – Student senator  -an III CC 

Popica  Denisa – CCIA an IV – student 

Tăbăcaru Maria -IC an II – student 

         Leau Elena CFDP  an IV – student 

      

Prof.dr.ing. Tuns Ioan 

Decanul Facultății de Construcții        


