
 

 

Ședința de Consiliu al Facultății de Construcții 

din data de 19.09.2022 ora 14.00, 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). 

Dl Decan deschide și conduce ședința, după desfășurătorul stabilit prin  ordinea de 

zi. 

Ordinea de zi: 

1. Cursul inaugural aferent anului universitar 2022-2023; 

2. Propuneri și validarea propunerilor pentru constituirea comisiilor de echivalare 

a studiilor; 

3. Analiza oportunității privind organizarea unei sesiuni suplimentare de evaluare 

a prestației studenților;  

4. 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 ȋn Registrul special de 

ședință Hotărârile Consiliului Facultății de Construcții din data de 19.09.2022  sunt 

redate ȋn continuare. 
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din data de 19.09.2022 

 

Punct 1 

 

ICF 

 
1. Cursul inaugural la nivelul Facultatii de Constructii  se va desfășura în 

data de 03.10.2022, ora 13.00, Corp Amfiteatre- AT1 ;     
 
 

 

Punct 2 

HCF/ICF 

 

Comisiile de echivalare studii în vederea trecerii în an superior, 

reînmatriculări, prelungire de școlarizare, pentru anul univ. 2022-2023, 

propuse de către directorii de departament  și validate in CF (7P), sunt 

următoarele: 

1. PS-CCIA 

Sl.dr.ing. Daniel Taus-președinte 

Conf.dr.ing. Marius Botiș-membru 

Sl.dr.ing. Christiana Cazacu 

2. PS- CFDP 

Sl.dr.ing. Daniel Taus-președinte 

Sl.dr.ing. Mircea Contiu-membru 

Sl.dr.ing. Christiana Cazacu 

3. PS- IC 

  Prof.dr.ing. Carmen Maftei-președinte 

Conf.dr.ing. Cristian Năstac-membru 

Conf.dr.ing. Nicolae Fani Iordan 

 

Punct 3 

HCF 

 

In urma analizei promovabilitatii studentilor, rezultată după încheierea 

sesiunilor de examene R-RR-AM, Consiliul facultății a propus și validat ( 

6P + 1C ) organizarea unei sesiuni suplimentare, in perioada 21.09-

22.09.2022. 

Numărul disciplinelor la care se poate prezenta un student: 2 (două) 

Un student poate sustine un singur examen/zi 

Toate disciplinele evaluate vor fi programate prin grija președinților de 

comisii  în fiecare zi din sesiunea suplimentară 

Pentru pregătirea   sesiunii suplimentare, au fost stabilite următoarele : 

1)  Comisiile de examen propuse de către directorii de departamente 

și validate de Consiliul facultătii (7P), vor fi numite prin decizie 

decan și transmise  tutuor cadrelor didactice, prin Secretariat 

decanat; 

2) Transmiterea  către Secretariat decanat, a datelor de examen, de 

catre presedintii de comisii, pentru toate disciplinele evaluate: 

20.09.2022, ora 14.00; 

3) Centralizarea datelor și încărcarea pe site-ul facultății, prin grija 

Secretariat decanat , a  tuturor informațiilor referitare la examene – 

20.09.2022, ora 18.00; 



 

3 

 

 

Prof.dr.ing. Tuns Ioan 

Decanul Facultății de Construcții       

4) Alte informații referitoare la programarea studenților pentru 

examen, în zilele de 21.09-22.09.2022, vor fi transmise prin grija 

Secretariat decanat tuturor președinților de comisie-20.09.2022, 

ora 18.00. 


