
 

                             

 

Extras din Sedința de Consiliu al Facultăți i de Construcții 

din data de 20.06.2022 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 și avizarea, după caz, a solicitării Departamentului de Instalatii ptr 

constructii privind menținerea calității de titular a dlui conf.dr.ing. Nicolae Fani 

Iordan, ptr anul univ.2022-2023; 

2.  Examenul de finalizare studii, sesiunea iulie 2022; 

3. 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 20.06.2022 sunt redate ȋn 

continuare. 
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Hotărârile/Informările  Consiliului Facultății de Construcții 

din data de 20.06.2022 

 

Punct 1 

 

HCF 

 

 

Consiliul facultății a analizat și avizat favorabil (6P si 1A) ,prin vot secret, 

Hotărârea Consiliului Departamentului de Instalații ptr construcții (aviz 

favorabil-2P), privind menținerea calității de titular în învățământul superior, 

anul universitar 2022-2023, a domnului conf. dr. ing. Iordan Nicolae. 

Analiza s-a făcut pe baza următoarelor documente cuprinse în dosarul 

candidatului: 

1. Solicitarea directorului de departament adresată CF; 

2. Extras din Sedința de CD; 

3. Solicitarea candidatului; 

4. Raportul de autoevaluare a candidatului; 

5. CV-ul candidatului; 

6. Solicitarea directorului de department privind completarea dosarului 

cu dovada/dovezile indeplinirii criteriilor de menținere a calității de 

titular; 

7. Raportul de autoevaluare a candidatului- refăcut; 

8. Dovada accepîarii spre publicare a unui articol cu FI 

Toate documentele menționate mai sus, au fost încărcate din timp  pe 

platforma e-Learning,  cursul – Sedința Consiliului Facultății și accesibile spre 

consultare și analiza tuturor membrilor CF. 

 

 

Punct 2 

ICF 

 

Față de Sesiunea de finalizare a studiilor din  Iulie 2022, s-a insistat asupra 

aspectelor pregătitoare, printre care: 

• Completarea în cataloagele fizice, prezente la Secretariat decanat , de 

către toate cadrele didactice coordonatoare de proiecte de diplomă 

și/sau lucrări de disertatie, a notelor acordate la disciplinele: Practica-

definitivarea proiectului de diplomă/lucrării de disertatie, Elaborarea 

proiectului de diploma/lucrarii de disertatie; 

• Finalizarea cataloagelor din sesiunea specială; 

• Completarea ți actualizarea pe site-ul facultății a tuturor informațiilor 

referitoare la examenele de finalizare a studiilor – Iulie 2022,prin grija 
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Prof.dr.ing. Tuns Ioan 

Decanul Facultății de Construcții       

responsabilului site facultate, prodecan cu activitate de cercetare si 

informatizare/secretar șef facultate. 

 

Punct 3 

HCF 

In urma analizei și a discuțiilor purtate, s-a stabilit, in condițiile art 14, din 

Regulamentul  privind activitatea profesională a studenților, recuperarea 

activităților practice obligatorii, in perioada 29 august -  13 septembrie 2022   , 

după un program întocmit de către fiecare cadru didactic titular /responsabil 

lucrări practice obligatorii  și comunicat din timp studenților. 

Calendarul activităților obligatorii restante va asigura posibilitatea refacerii 

integrale a acestora până la data programării examenului aferent disciplinei 

respective, din Sesiunea de restante : August – Septembrie 2022. 

 

 


