
 

                             

 

Extras din Sedința de Consiliu al Facultăți i de Construcții 

din data de 16.01.2023 ora 12.00, Sala JI.1/ on line 

Consiliul facultății 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). 

La Ședința de consiliu au participat, în calitate de invitați: conducerea facultății, conducerea 

departamentelor 

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

ordinea de zi. 

Ordinea de zi: 

1.     Examenul de finalizare a studiilor, sesiunea februarie 2023; 

2.     Structura semestrului al doilea pentru anii terminali; 

3.     Stadiul pregatirii dosarului în vederea evaluarii interne, respectiv externe 

ARACIS, a programulul de studii de licență Instalații pentru construcții; 

4.     Raportare FRACS 2022; 

5.     Diverse: 

5.1 Desemnarea unui coordonator de structură pentru monitorizarea 

modului de respectare a datelor cu caracter personal (Regulament UE 

619/2018) și semnalarea inadvertențelor către  Responsabilul privind 

Prelucrarea Datelor cu caracter Personal la nivel de Universitate; 

5.2 Recuperarea activitatilor didactice și a serviciilor, aferente zilei de 

23.01.2023, conf. precizarilor HCA din 11.01.2023;. 

                           5.3 Desemnarea persoanelor pentru echipa de continuare a campaniei de  

                            promovare ,,on line’’ împreuna cu Facultatea de Sociologie si  Comunicare; 

                             5.4 Actualizarea site-lui facultății în limba română și engleză ; 

                             5.5 Actualizarea datelor de contact ale colaboratorilor externi ( nume,  

                              prenume, functia, institutia, adresa e-mail) pentru transmiterea      
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                             Newsletter- ului; 

                             5.6 Desemnarea persoanelor pentru actalizarea informațiilor despre  

                             facultate (imagini reprezentative din ultimii 5 ani), în vederea  

                             realizării Monografiei Universitatii  cu ocazia implinirii a 75 de ani  

                             de la înființare; 

                            5.7 Propuneri de manifestări științifice la nivel de facultate cu ocazia Zilei  

                                   Universității  ( 1 Martie 2023); 

                            5.8 Propunerea echipei de definitivare a Procedurii interne privind    

                                  monitorizarea întâlnirilor dintre facultate și reprezentanții mediului  

                                 economic, absolventilor, studentilor, etc. 

Redactarea Hotărârilor Consiliului Facultății s-a făcut în baza discuțiilor purtate, a 

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

Hotărârile Consiliului Facultății de Construcții din data de 16.01.2023 sunt redate ȋn 

continuare. 
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Punct 1 

 

HCF 

 

 

S-a propus și validat cu unanimitate de voturi (7P),  perioada de desfășurare a 

examenelor de finalizare a studiilor, sesiunea februarie 2023, redată  în 

continuare. 

   Pentru programul de studii de masterat  MEMC: 

Proba – Susținerea lucrării de disertație: 08.02.2023 

Programarea orara a candidatilor se va face de către secretarul de comisiei 

dupa încheierea  perioadei legale de înscriere și depunere a documentelor. 

   Pentru programele de studii de licentă CCIA, CFDP,  IC: 

              Proba – Susținerea proiectului de diplomă: 9.02-10.02.2023 

Programarea pe zile si ore a examenelor se va face de către secretarii de 

comisie. dupa expirarea perioadei legale de înscriere si depunere a 

documentelor. 

 

Se va asigura încarcarea în timp util pe site-ul facultății a tuturor informațiilor 

necesare. 

Răspund: responsabil site facultate, secretar șef facultate, prodecanul cu 

cercetarea și informatizarea, directorii de departamente. 

         

 

Punct 2 

HCF 

 

S-a propus și validat cu unanimitate de voturi (7P),  structura semestrului al II-

lea a anului universitar 2022-2023, pentru anii terminali, după cum urmează: 

 

Activități didactice: 20.02.2023-19.05.2023 

Sesiunea de colocvii si si examene: 20.05.2023-09.06.2023 

Sesiunea de restante 1: 15.05.2023-19.05.2023 

Sesiunea de restante 2: 12.06.2023-16.06.2023 

Examenul de susținere a proiectului de diplomă/lucrării de disertație: 

04.07.2023-07.07.2023. 

In contextul structurii semestrului al II-lea, anul universitar 2022-2023, 

propusă și validată pentru anii terminali,  s-a hotărât următoarele: 

• desfașurarea  activității didactice  aferentă semestrului al -II-lea, anul 

universitar 2022-2023,  într-un numar de 12 saptamani,  prin 

asigurarea programării orare a numarului de ore aferente fiecarei 

discipline, în conformitate cu cele prevazute în Planul de învățământ;  

• programarea orară a activităților didactice precizate la aliniatul 

precedent, se va face prin grija responsabililor de orar, până în data 

de 15.02.2023. 

 

Punct 3 

ICF 

Prezentarea stadiului actual al pregătirii documentelor a fost facută de către 

Coordonatorul programului de studiu și de către directorul departamentului 

de Instalații pentru construcții. 

In continutul discuțiilor purtate, s-a accentuat obligativitatea utilizării 

documentelor procedurale, după ultima revizie, precum și menținerea 

legăturii de consultanță și îndrumare cu Departamentul calității la nivel de 

Universitate. 

De asemenea, s-a reiterat necesitatea urgentării procesului de pregătire a 

dosarului, pentru a se asigura respectarea termenului de depunere a tuturor 

documentelor aferente  în formă completă.  
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Prof.dr.ing. Tuns Ioan 

Decanul Facultății de Construcții       

Punct 4 

 

ICF 

S-a reiterat, importanța pentru facultate și universitate, a completării FRACS 

2022. 

Punct 5 

 

HCF/ICF 

5.1  S-a  propus și validat (7P)  Coordonatorul de structură din partea 

facultătii,  pentru monitorizarea modului de respectare a datelor cu caracter 

personal (Regulament UE 619/2018) și semnalarea inadvertențelor catre  

Responsabilul privind Prelucrarea Datelor cu caracter Personal la nivel de 

Universitate. 

 
5.2 S-a validat în unanimitate (7P) transmiterea centralizată prin Secretariat 

decanat, catre Rectorat, a datelor privind recuperarea, dupa caz, a activitatilor 

aferente zilei de 23.01.2023. 

5.3    Au fost propuse si validate (7P) personele pentru continuarea  campaniei 

de  promovare ,,on line’’ împreuna cu Facultatea de Sociologie si Comunicare. 

5.4  Au fost propuse si validate (7P) personele pentru  actualizarea site-lui 

facultății în limba română și engleză. 

5.5 . A fost propusă și validată (7P) persoana cu atribuții privind actualizarea 

datelor reprezentanților mediului economic, către care se va transmite 

periodic Newsletter-ul editat la nivel de Universitate. 

5.6  A fost propusă și validată (7P) echipa pentru actualizarea datelor despre 

facultate (imagini reprezentative din ultimii 5 ani) ăi transmiterea acestora 

către echipa de editare a Monografiei Universității la75 de ani de la înființare. 

 5.7 Pentru definitivarea manifestarilor știintifice desfașurate la nivel de 

facultate, cu ocazia Zilei Universitatii (1Martie 2023), s-a solicitat 

departamentelor, propunerea a cel puțin o acțiune pentru fiecare program de 

studii.   

Termen: 25.01.2023 

Răspund: Directorii de departamente 

5.8   S-a propus și validat echipa pentru definitivarea Procedurii interne 

privind monitorizarea întâlnirilor organizate de facultate cu reprezentanții 

mediului economic, absolvenților, studenților, etc, pe diverse obiective 

urmărite și tematici propuse. 

     

 


