
 

 

Ședin ța de Consiliu a

din data de 18.11

Consiliul facult ăț

prezen ța a 7 membri
totalul de 7 membri

Dl Decan prof.dr.ing. 
după desf ășur ătorul stabilit prin  ordinea de zi

Ordinea de zi : 

1. Preg ătirea/ completarea documentelor în vederea desf
Fi șei vizitei  pentru evaluarea extern

de studii: Modernizarea energetic

2. Pr egătirea dosarului în vederea înscrierii î
programului de studii: C

3.  Propuneri de comisii de concurs 
ocuparea posturilor didactice scoase la concurs de c
Departamentul de Inginerie civil
Instala ții pentru construc

4. Diverse . 

Au urmat propunerile, sugestiile, opiniile
recomandare a membrilor consiliului cu privire la o rdinea de 
zi. 

Redactarea Hot ărârilor Consiliului F
baza discu țiilor purtate
deschis,cons emnate in Registrul special de 
Consiliului Facult
sunt redate in continuare.

 

 

 

a de Consiliu a l Facult ății de Construc

18.11 .2020 ora 13.00 , sala de consiliu/on line

ții s-a întrunit în condi ții statutare, în 
a a 7 membri  ( 5 cadre didactice și 2 studen

totalul de 7 membri  ( 5 cadre didactice și 2 studen

Dl Decan prof.dr.ing. Tuns Ioan deschide și conduce 
torul stabilit prin  ordinea de zi  

completarea documentelor în vederea desf
pentru evaluarea extern ă ARACIS a  p rogramul

studii: Modernizarea energetic ă î n mediul construit

tirea dosarului în vederea înscrierii î n RNCIS 
programului de studii: C ăi ferate, drumuri și poduri;

Propuneri de comisii de concurs și de contensta
ocuparea posturilor didactice scoase la concurs de c
Departamentul de Inginerie civil ă și Departamentul de 

ii pentru construc ții;  

Au urmat propunerile, sugestiile, opiniile  cu valoare de 
recomandare a membrilor consiliului cu privire la o rdinea de 

rârilor Consiliului F acult ății s- a facut î
purtate , a propunerilor și a votului exprimat 

emnate in Registrul special de ședin ță 
Consiliului Facult ății de Construc ții din data de 18.11
sunt redate in continuare.  
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In perioada 07.12
externa ARACIS a progamului ded studii: modernizare a 
energetica in mediul construit

In vederea  pregatirii vizitei comisiei de evaluare  externa 
ARACIS, toate cadrele didcatice titulare, cu norma de baz
sau plata cu ora, care sus
seminar, proiect, lucr
studii de masterat MEM
secretariat departament (adresa de e
construct@unitbv.ro
data de 30.11.2020, urm

• Cursuri/note de curs, indrumatoa
de specialitate, monografii
electronic, care sus
predate;

• Proiecte de semestru, lucr
fizic/electronic, care sustin tematica cuprins
Fi șa dis

• Lista aparaturii
tematica lucr

Conducerea facult
ALUMNI, coordonatorul 
coordonatorii de practica,
stu diu de masterat

• Condi
cu studen
masterat MEMC, cu angajatorii 
didactice ale facult

H.CF 
2 

 

Se va asigura respectarea termenului de predare la 
Rectorat a dosarului pentru înscrierea în RNCIS a 
programului de studii de licen
evaluarii externe ARACIS, conform solicitarii trans mise 
de catre Prorectoractul Didactic .

  Str. Turnului  5500152 –  
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f-ct@unitbv.ro  

www.unitbv.ro /fconstructii

/Inform ările  Consiliului Facult ății de Construc

din data de 18.11.2020 

In perioada 07.12 - 12.12.2020 va avea loc vizita de evaluare 
externa ARACIS a progamului ded studii: modernizare a 
energetica in mediul construit  

In vederea  pregatirii vizitei comisiei de evaluare  externa 
ARACIS, toate cadrele didcatice titulare, cu norma de baz
sau plata cu ora, care sus țin activit ăți didactice ( curs, 
seminar, proiect, lucr ări de laborator) la programul de 
studii de masterat MEM C, sunt solicitate s ă transmit
secretariat departament (adresa de e -mail: d-
construct@unitbv.ro ), în format fizic/electronic, pân
data de 30.11.2020, urm ătoarele documente:  

Cursuri/note de curs, indrumatoa re de laborator, c
de specialitate, monografii  etc, î n format fizic
electronic, care sus țin tematica  disci plinelor 
predate;  

Proiecte de semestru, lucr ări de laborator, în format 
fizic/electronic, care sustin tematica cuprins

a dis ciplinei; 

Lista aparaturii  de laborator existent ă în dotare 
tematica lucr ărilor de laborator desf ășurate.

Conducerea facult ății , departamentelor, responsabilul 
coordonatorul domeniului de masterat, 

coordonatorii de practica, conduc ătorul programului de 
diu de masterat , tutorele/tutorii de an vor asigura: 

Condi ții  de întâlnire online a comisiei de evaluare 
cu studen ții, cu absolven ții programului de studiu de 
masterat MEMC, cu angajatorii și colectivul 
didactice ale facult ății. 

asigura respectarea termenului de predare la 
Rectorat a dosarului pentru înscrierea în RNCIS a 
programului de studii de licen ță CFDP, în vederea 
evaluarii externe ARACIS, conform solicitarii trans mise 
de catre Prorectoractul Didactic .  
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Termen :30.11.2020

Răspund: Coordonatorul programului de studii de licen
CFDP, echipa de lucru, Prodecan cu activitate 
didactic ă.  

H.CF 
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Consiliul facult
voturi (7 voturi pentru
propunerile departamentelor de Inginerie Civil
Instala ții pentru Construc
concurs și de contensta
didactice scoase la c
cum urmeaza:

 Departa mentul de Inginerie Civil

Poz. 3

 
Componenta comisiei de concurs
Presedinte

Transilvania din Brasov
Constructii)
 
Membri

Universitatea Transilvania din Brasov
de Constructii)
 
        

Universitatea de S
veterina
I ngineria mediului)
        

Tehnica Gh.Asachi Iasi(Facultatea de Hidrotehnica 
Geodezie si Ingineria mediului)
        

Valahia din Targoviste (Facultatea de Ingineria 
materialelor si mecanica)
Membri supleanti
prof.dr.ing. 

Universitatea
Constructii)
 prof.dr.ing. 

Tehnica de Constructii Bucuresti
 
Componenta comisiei de contestatii
 
Presedinte: 

Universitatea Transilvania din Brasov (Facultatea 
de Inginerie mecanica
Membri:

Univeristatea Tehnica Gh.Asachi Iasi(Facultatea 

Termen :30.11.2020  

spund: Coordonatorul programului de studii de licen
CFDP, echipa de lucru, Prodecan cu activitate 

 

facult ății a aprobat , cu unanimitate de 
voturi (7 voturi pentru , din 7 voturi exprimate), 
propunerile departamentelor de Inginerie Civil

ii pentru Construc ții,  privind comisii
i de contensta ții pentru ocuparea posturilor 

didactice scoase la c oncurs de c ătre departamente
cum urmeaza:  

mentul de Inginerie Civil ă 

3, grad didactic: Profesor universitar

Componenta comisiei de concurs  
Presedinte : prof.dr.ing. Ioan TUNS - Universitatea 

Transilvania din Brasov ((Facultatea de 
Constructii) ; 

Membri : prof.dr.ing.habil. Carmen Elena

Universitatea Transilvania din Brasov  
de Constructii) ; 

        Prof.dr.ing. Raluca Margareta MANEA

Universitatea de S tiinte Agronomice si Medicina 
veterina ra (Facultateade Imbunatatiri Funciare si 

ngineria mediului) ; 
        Prof.dr.ing. Gabriela BIALI - Univeristatea 

Tehnica Gh.Asachi Iasi(Facultatea de Hidrotehnica 
Geodezie si Ingineria mediului) ; 
        Prof.dr.ing. Cornel MARIN - Universitatea 

Valahia din Targoviste (Facultatea de Ingineria 
materialelor si mecanica) . 
Membri supleanti :  
prof.dr.ing. Daniel-Viorel UNGUREANU –

Universitatea  Politehnica Timisoara (Facultatea de 
Constructii) ; 

prof.dr.ing. Loretta Giulia BATALI - Universitatea 

Tehnica de Constructii Bucuresti .  

Componenta comisiei de contestatii : 

Presedinte: prof.dr.ing. Luminita SCUTARU

Universitatea Transilvania din Brasov (Facultatea 
de Inginerie mecanica ) 
Membri:  prof.dr.ing. Dorina Niculina ISOPESCU

Univeristatea Tehnica Gh.Asachi Iasi(Facultatea 
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spund: Coordonatorul programului de studii de licen ța 
CFDP, echipa de lucru, Prodecan cu activitate 

cu unanimitate de 
7 voturi exprimate), 

propunerile departamentelor de Inginerie Civil ă și 
comisii le de 

ii pentru ocuparea posturilor 
tre departamente , dupa 

Profesor universitar  

Universitatea 

((Facultatea de 

Elena  MAFTEI - 
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tiinte Agronomice si Medicina 
ra (Facultateade Imbunatatiri Funciare si 

Univeristatea 

Tehnica Gh.Asachi Iasi(Facultatea de Hidrotehnica 

Universitatea 
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–
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Dorina Niculina ISOPESCU  

Univeristatea Tehnica Gh.Asachi Iasi(Facultatea 



 

 

de Constructii si Instalatii)
        

Universitatea Lucian Blaga din 
Sibiu(Departamentul de Inginerie industriala si 
management)
        

Universitatea
Chimie si ingineria mediului)
        

Valahia din Targoviste (Facultatea de Ingineria 
materialelor si mecanica)
Membri supleanti
Prof.dr.ing. 
Prof.dr.ing. 

Timisoara

• Departamentul Instala
Poz. 9
Poz. 10

 
Componenta comisiei de concurs:
Presedinte: 

Universitatea Transilvania din Brasov(Facultatea 
de Constructii)
Membri: 

de Construc
                 

Universitatea Politehnic
               

Universitatea Politehic
                

Universitatea Transilvania din Brasov(Facultatea 
de Constructii)
Membri supleanti
Prof.dr.ing.

Dunărea de Jos Gala
Conf.dr.ing.

Transilvania din Brasov((Facultatea de 
Constructii);
 
Componenta comisiei de contestatii
Presedinte:

Universitatea Transilvania din Brasov((Facultatea 
de Constructii);
Membri: 

Universitatea 
                

Universitatea Tehnic
            

Universitatea Tehnic
            

de Constructii si Instalatii) ; 
        Prof . dr.ing Lucian Ionel CIOCA

iversitatea Lucian Blaga din 
Sibiu(Departamentul de Inginerie industriala si 
management) ; 
        Prof.dr.ing.habil. Adina NEGREA

Universitatea  Politehnica Timisoara (Facultatea de 
Chimie si ingineria mediului) ; 
        Prof.dr.ing. Vasile BRATU - Universitatea 

Valahia din Targoviste (Facultatea de Ingineria 
materialelor si mecanica) . 
Membri supleanti :  
Prof.dr.ing. Marcel DRAJA - USAMV Cluj Napoca
Prof.dr.ing. Sorin DAN - Universitatea  

Timisoara . 

Departamentul Instala ții pentru Construc
9, grad didactic: Conferențiar  
10,grad didactic: Conferențiar 

Componenta comisiei de concurs:  
Presedinte: conf.dr.ing. Mircea HORNET

Universitatea Transilvania din Brasov(Facultatea 
de Constructii)  
Membri: Prof.dr.ing. Liviu DRUGHEAN - Universitatea 

de Construc ții Bucure ști 
                 Prof.dr.ing. Alexandru 

Universitatea Politehnic ă Bucure ști 
               Prof.dr.ing. Alexandru DOBOVICESCU

Universitatea Politehic ă Bucure ști 
                Conf.dr.ing. Nicolae – Fani IORDAN

Universitatea Transilvania din Brasov(Facultatea 
de Constructii)  
Membri supleanti :  
Prof.dr.ing. Viorel POPA - Universitatea Tehnic

ărea de Jos Gala ți 
Conf.dr.ing. Gabriel N ăstase  - Universitatea 

Transilvania din Brasov((Facultatea de 
Constructii);  

Componenta comisiei de contestatii : 
Presedinte:  : Prof.dr.ing. Ioan TUNS -

Universitatea Transilvania din Brasov((Facultatea 
de Constructii);  
Membri: Prof.dr.ing. Mircea BUZDUGAN  -

Universitatea Tehnic ă Cluj 
                Conf.dr.ing. Marina VERDE

Universitatea Tehnic ă Gheorghe Asachi IA
            Conf.dr.ing. Vasilic ă CIOCAN

Universitatea Tehnic ă Gheorghe Asachi IA
            Conf.dr.ing. Mariana FRATU
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Lucian Ionel CIOCA -
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Universitatea Transilvania din Brasov(Facultatea 
de Constructii)
Membri supleanti
Pro f.dr.ing.

Gheorghe Asachi IA
Conf.dr.ing.

Universitatea Transilvania din Brasov(Facultatea 
de Constructii)
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• S- a adus la cuno
catre Directorul
adresa  formulat
și transmis
privire la imposibilitatea desf
didactice, în regim de plata cu ora, î
univ.2020

Urmare a acestei solicit
Departamentului de Inginerie Civil
s- a analizat situatia nou ivit
orelor alocate ini
către domnul sl.dr.ing. Ple

• Directorii departamentelor de Inginerie Civil
Instala
facult
activit
nereguli înregistrate.

   

Prof.dr.ing. Tuns Ioa

Decanul Facult ății de Construc

Universitatea Transilvania din Brasov(Facultatea 
de Constructii)  
Membri supleanti :  

f.dr.ing. Andrei BURLACU - Universitatea Tehnic

Gheorghe Asachi IA ȘI 
Conf.dr.ing. Ioan Lucian CÎRSTOLOVEAN -  

Universitatea Transilvania din Brasov(Facultatea 
de Constructii) . 

a adus la cuno știn ță Consiliului f acult ă

catre Directorul  Departamentului de Inginerie Civil
adresa  formulat ă de c ătre prof.dr.ing. Alexandru DIMA 

i transmis ă Departamentului de Inginerie Civil
privire la imposibilitatea desf ășur ării activit
didactice, în regim de plata cu ora, î n anul 
univ.2020 -2021, din motive de s ănatate. 

Urmare a acestei solicit ari, in Ședinta de C onsiliu a
Departamentului de Inginerie Civil ă din data de 17.11.2020,

a analizat situatia nou ivit ă si s - a hot ărât repartizarea 
alocate ini țial domnului Prof.dr. ing. Dima Alexandru

tre domnul sl.dr.ing. Ple șcan Costel 

Directorii departamentelor de Inginerie Civil
Instala ții pentru Construc ții au informat consiliul 
facult ății cu privire la sus ținerea On line a 
activit ățiilor didactice programate, f ăr ă a semn
nereguli înregistrate.  

  

Prof.dr.ing. Tuns Ioa n 

ii de Construc ții      
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Universitatea Transilvania din Brasov(Facultatea 

Universitatea Tehnic ă 

 

Universitatea Transilvania din Brasov(Facultatea 

ății, de 
Departamentului de Inginerie Civil ă, 

Alexandru DIMA 
artamentului de Inginerie Civil ă, cu 

rii activit ății 
n anul 

onsiliu a l 
din data de 17.11.2020,  

rât repartizarea  
ing. Dima Alexandru , 

Directorii departamentelor de Inginerie Civil ă și 
ii au informat consiliul 

inerea On line a 
ă a semn ala 

   


