
 

 

Extras din Ședința de Consiliu al Facultății de Construcții 

din data de 19.10.2022 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). 

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

Ordinea de zi: 

1. Aprobarea fișelor de disicplină pentru anul univ. 2022-2023, aferente 

Departamentului de Instalatii pentru constructii;  

2. Analiza si validarea propunerilor departamentelor de Inginerie civila si Instalatii 

pentru constructii, privind scoaterea la concurs a posturilor didactice, in semstrul I 

anul universitar 2022-2023;  

3. Evaluarea externa ARACIS a PS -CCIA ; 

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 19.10.2022  sunt redate ȋn 

continuare. 
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Hotărârile/Informările  Consiliului Facultății de Construcții 

din data de 19.10.2022 

 

Punct 1 

 

HCF 

Consiliul facultății a aprobat în unanimitate (7P), Fișele de disciplină ale 

Departamentului de Instalații pentru construcții, aferente anului univ. 2022-2023, 

analizate și avizate (3P) în Ședința de Consiliu departament. 

 

 

Punct 2 

HCF 

 

Directorii departamentelor de Inginerie civilă și Instalații pentru construcții au 

prezentat pozițiile din Statele de funcții și structura posturilor didactice vacante, 

propuse și aprobate în ședințele de CD (7P, pentru Departamentul de Inginerie 

civilă, respectiv, 3P, pentru Departamentul de Instalații pentru construcții), 

pentru scoatere la concurs în sem.I, anul univ. 2022-2023, după cum urmează: 

• Departamentul de Inginerie civilă 

Poz. 11, gradul didactic Conferențiar, perioada nedeterminată; 

Poz  12, gradul didactic Conferențiar, perioada nedeterminată; 

Poz  13, gradul didactic Conferențiar, perioada nedeterminată 

 

• Departamentul de Instalații pentru construcții 

Poz 12- gradul didactic Șef de lucrări, perioada determinată; 

Poz. 8  , gradul didactic Conferențiar, perioada nedeterminată 

In urma analizei și a discuțiilor purtate, propunerile departamentelor au fost 

supuse la vot și validate, astfel: 

• Departamentul de Inginerie civilă 

Poz 11: 7P; 

Poz 12: 7P; 

Poz 13 : 7P. 

• Departamentul de Instalații pentru construcții 

Poz 12: 7P; 

Poz 8 :  7P. 

 

Propunerile de posturi, validate in CD si CF, vor fi transmise către Prorectoratul 

didactic. 
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Prof.dr.ing. Tuns Ioan 

Decanul Facultății de Construcți       

 

Punct 3 

ICF 

 

Evaluarea externă ARACIS, a PS-CCIA, va avea loc în perioada: 23.11-

25.11.2022 

In sensul alineatului precedent, toate cadrele didactice ale facultății sunt 

rugate să răspundă cu promptitudine la toate solicitările care le vor fi 

adresate  de către coordonatorul și membrii echipei de evaluare internă a 

programului, de către conducerea departamentului, conducerea facultății 

și/sau alte structuri implicate în acest proces.. 

Punct 4 

ICF 

S-a prezentat situația înregistrată la Secretariat departament, pe programe 

de studii, a studenților din anii terminali, care nu au depus documentul 

privind titlul  temei  pentru proiectul de diplomă/lucrarea de disertație și 

cadrul didactic coordonator. 

S-a stabilit ca, până în data de 25.10.2022, să fie asigurată prin grija 

coordonatorilor de programe de studii, alocarea tuturor studenților la un 

cadru didactic coordonator. 


