
 

                             

 

Extras din Sedința de Consiliu al Facultăți i de Construcții 

din data de 18.01.2022 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, in 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. Analiza oportunității propunerilor de programe de studii de masterat și stadiul 

pregătirii documentelor; 

2. Analiza derulării procesului de recenzie a articolelor prezentate la CIBv 2021 și 

încărcate pe site-ul Conferintei; 

3. Analiza raportării FRACS 2021, la nivel de facultate; 

4. Diverse 

 

 

 

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 18.01.2022  sunt redate ȋn 

continuare. 
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Hotărârile/Informările  Consiliului Facultății de Construcții 

din data de 18.01.2022 

 

Punct 1 

 

ICF/HCF 

 

 

In deschiderea acestui punct, dl decan prof. dr. ing. Ioan Tuns a informat CF 

asupra stadiului  pregătirii  documentelor aferente propunerilor de programe 

de studii de masterat, după cum urmează: 

• pentru programele cu predare în limba română 

               Ingineria construcțiilor durabile 

 – s-a întocmit dosarul pentru evaluarea internă și externă ARACIS 

și s-a transmis la Departamantul calitate din Rectorat; 

                Instalații pentru clădiri eficiente energetic  

– s-a întocmit dosarul preliminar în vederea înscrierii calificării în 

RNCIS și s-a transmis la Departamentul calitate din Rectorat; 

- se lucrează la pregătirea dosarului pentru evaluarea internă și 

externă ARACIS a programului, care va fi transmis către 

Departamentul calitate din Rectorat, până in data de 28.01.2022 

●  pentru programele cu predare in limba engleză 

     Hazarduri naturale și evaluarea riscului in Inginerie civilaă 

(Natural Hazards and Risk Assessemnet in Civil Engineering) 

 –   s-a întocmit dosarul pentru evaluarea internă și externă ARACIS și 

s-a transmis la Departamantul calitate din Rectorat 

      Management de proiect in regenerarea urbana (Project     

      Management  in Urban Regeneration) 

- s-a intocmit dosarul preliminar pentru înscrierea în RNCIS a 

calificării și s-a transmis către Departamantul calitate din 

Rectorat; 

-   se lucrează la pregatirea dosarului pentru evaluarea internă și 

externă ARACIS a programului  

Dupa finalizarea analizei privind stadiul de pregătire a documentelor, 

respectiv, după definitivarea denumirii programelor de studii de masterat și a   

adresei de răspuns  RNCIS {pentru Ingineria construcțiilor durabile și  

Hazarduri naturale și evaluarea riscului în Inginerie civilă (in limba engleza))}, 

s-a supus la vot, în mod separat, și s-a  validat cu unanimitate de voturi (7 

voturi P), oporunitatea propunerii de înființare a   fiecarui program  de studii 

de masterat: 

               Ingineria construcțiilor durabile; 

               Instalații pentru clădiri eficiente energetic; 

               Hazarduri naturale și evaluarea riscului în Inginerie civilă ( in limba  

               engleza); 

               Management de proiect în regenerarea urbană (in limba engleza) 

 

 

Punct 2 

ICF 

 

Domnul decan prof.dr.ing. Ioan Tuns a informat membrii CF, asupra stadiului 

de recenzare a articolelor prezentate la CIBv 2021 și încărcate  pe site-ul 

Conferinței. 

De asemenea, dl prodecan cu activitatea de cercetare și informatizarea, 

Sl.dr.ing. Dorin Radu, a adus completări de detaliu și a răspuns la intrebarile 

formulate.  



 

3 

 

 

Prof.dr.ing. Tuns Ioan 

Decanul Facultății de Construcții       

 

Punct 3 

ICF 

 

Dl prodecan cu activitatea de cercetare și informatizarea a prezentat 

procentual, cu titlul informativ, situația pe departamente, privind stadiul 

completării Fisei FRACS. 

Din informarea facută, a rezultat  că procesul de completare a Fisei FRACS este 

in derulare și s-a adresat rugămintea către toate cadrele didactice, de a  duce 

la bun sfârșit aceasta acțiune, care se incheie pe data de 31.01.2022. 

 

Punct 4 

ICF 

Domnul decan prof.dr.ing. Ioan Tuns, a făcut câteva referiri asupra sesiunii 

actuale de examene semestriale și a subliniat importanța respectării 

prevederilor metodologice privind activitatea de evaluare a studentilor, 

precum: 

- sala, data si ora  de programare a examenelor; 

- desfășurarea probelor de examen conform Fișa disciplinei; 

- desfășurarea probelor de examen în prezența cadrului didactic 

asistent; 

- încheierea situației școlare a fiecarui student; 

- legitimarea studenților; 

- etc.  


