
 

 

Ședința de Consiliu al Facultății de Construcții 

din data de 17.06.2021 ora 14.00, 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.  Validarea cadrelor didactice responsabile cu trecerea notelor in catalogul electronic, 

pentru disciplinele de Practica si Elaborarea proiectului de diplomă/lucrării de 

disertatie; 

2.  Validare teme și bibliografie pentru examenul de finalizare studii, anul univ.2021-

2022; 

3. Validare Organigrama facultății și postare pe site; 

4. Validare dosare prelungirea activitate pentru anul universitar 2021-2022; 

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 17.06.2021  sunt redate in 

continuare. 
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Hotărârile/Informările  Consiliului Facultății de Construcții 

din data de 17.06.2021 

 

Punct 1 

 

HCF 

 

 

                  

               

Pentru încheierea situației școlare a studenților din anii terminali, programele 

de studii de licenta (CCIA, CFDP,IC) și de master (MEMC), la disciplinele 

Practica si Elaborarea proiectului de diplomă/lucrării de disertație, s-au validat 

cadrele didactice responsabile cu trecerea notelor în catalogul electronic, dupa 

cum urmează: 

- Sl.dr.ing. Daniel Taus, pentru programul de studii de licență: 

Construcții civile, industriale si agricole , 

- Sl.dr.ing. Radu Dorin, pentru programul de studii de licență: 

Căi ferate, drumuri și poduri; 

- Conf.dr.ing. Cristian Năstac, pentru  programul de studii de licență: 

Instalații pentru construcții; 

- Prof.dr.ing. Ioan Tuns, pentru programul de studii de masterat: 

Modernizarea energetică in mediul construit 

Fiecare cadru didactic îndrumător are obligația de a transmite cele două note 

acordate  la disciplinele mai sus menționate, prin e-mail sau fizic, sub 

semnătură, cadrului didactic desemnat in prezenta hotarare, responsabil 

pentru programul de studii cu trecerea notelor in catalogul electronic. 

Transmiterea notelor acordate si trecerea acestora in catalogul electronic, nu 

va depasi perioada de inscriere a candidatilor pentru sustinerea examenului de 

finalizare a studiilor 21.06-25.06.2021 

 

Punct 2 

HCF 

 

S-au analizat, discutat , completat și validat, temele și bibliografia pentru 

examenele de finalizare a  studiilor, anul universitar 2021-2022, propuse de 

către departamente. 

Temele și bibliografia validate pentru examenele de finalizatre a studiilor, anul 

universitar 2021-2022, precum și lista cadrelor didactice îndrumătoare, 

transmisă de către directorii de departamente, către Secretariat decanat 

(termen limita: 28.06.2021), vor fi încarcate pe pagina web a facultății,  până 

în data de 30.06.2021. 

Raspund: decanul facultății, directorii de departamente, prodecanul cu 

activitatea de cercetare și informatizarea, responsabilul site. 

Termen: 30.06.2021 
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Punct 3 

HCF 

 

S-a discutat, actualizat și validat Organigrama facultății, care va fi incarcată pe 

pagina web, până în data de 25.06.2021. 

Raspund: decanulul facultății, prodecanul cu activitatea de cercetare si 

informatizarea, responsabilul site. 

 

Punct 4 

HCF 

 

S-au analizat și supus la vot secret, documentele transmise de către 

Departamentul de Inginerie civila, privind mentinerea in activitate a d-lui 

prof.dr.ing. Ioan Tuns,  în anul univ. 2021-2022, în condițiile îndeplinirii 

criteriilor stabilite de către Senatul Universității. 

Documentele transmise de către Departamentul de Inginerie civilă, în urma 

Hotărării Consiliului Departamentului, de menținere în activitate în anul 

universitar 2021-2022, a d.lui prof. dr. ing. Ioan Tuns, au fost analizate, discutate 

și supuse la vot secret către membrii Consiliului Facultății. 

In urma voturilor secrete valabil exprimate, s-a hotarat, cu un număr de 7 

(sapte) voturi – Aviz favorabil, menținerea în activitate, în anul universitar      

2021-2022, a d-lui prof. dr. ing. Ioan Tuns. 

 

 

                  

Punct 5 

ICF 

D-nul decan, prof.dr.ing. Ioan Tuns, a propus pentru acest punct din Ordinea de 

zi, următoarele subiecte: 

1. Stadiul derulării acțiunilor de promovare a facultății în licee. 

Din datele prezentate, a rezultat, ca acțiunile de promovare a facultății 

în licee, se derulează pe formele stabilite în urma propunerilor venite și 

din partea membrilor departamentelor, respectiv: întalniri on line/fața 

în față cu elevii din licee, promovare prin mass media (spoturi publicitare 

radio Tg. Mureș și radio Sf. Gheorghe), pe facebook , interviu radio, etc. 

 

2. Stadiul întocmirii documentelor pentru programele de studii de 

masterat, propuse până la data prezentei, pentru PS-CCIA : Ingineria 

construcțiilor durabile, respectiv pentru PS- IC: Cladiri cu consum redus 

de energie. 

In acest context al discuțiilor , dl prof.dr.ing. Ioan Tuns a informat despre 

primirea documentului transmis de către ARACIS, către UNITBv, privind 

mărirea  capacității de școlarizare, ptr PS-MEMC, de la 50 de locuri la 

75, conform solicitării facultății, prin documentele de reacreditare 

întocmite. 

In urma discuțiilor purtate, s-a stabilit ca termen de predare către 

Rectorat, a documentelor preliminare: max. 31 iulie 2021, astfel incât in 
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cursul lunii octombrie 2021, să fie trimise pentru evaluare internă, 

dosarele in forma finală. 

 

Raspund: echipele de lucru propuse de către departamente. directorii de 

departamente 

 

3. Stadiul întocmirii documentelor pentru programul de studii de masterat 

,cu predare in limba engleză: Hazarduri naturale și evaluarea riscurilor 

in Inginerie civilă. 

 

In urma discuțiilor purtate, a rezultat că documentele finale sunt 

întocmite în proporție de cca. 90%. 

 

4. Stadiul derulării discuțiilor și a creionării documentelor pentru 

programul de studii de masterat cu predare în limba engleză: Project 

manager si regenerare urbană. 

In urma discuțiilor purtate, a rezultat, ca intâlnirile au loc conform 

datelor stabilite de către părți și s-a ajuns la creionarea  Planului de 

învățământ 

 

 

 

 

 

5. Stadiul pregătirii CIBv 2021. 

 

Sunt definitivate datele pentru transmiterea anunțului și s-au luat  

informații  despre edituri privind publicarea articolelor susținute și 

recenzate în vederea indexării ISI Proceedings.   

  

Prof.dr.ing. Tuns Ioan 

Decanul Facultății de Construcții       


