
 

 

 

Ședința de Consiliu al Facultății de Construcții 

din data de 21.01.2021 ora 12.00, sala de consiliu/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 prof.dr.ing. Tuns Ioan deschide și conduce ședința , după desfășurătorul stabilit 

prin  ordinea de zi 

Ordinea de zi: 

1.Stadiul pregătirii documentelor pentru ȋnfiinţarea programului de studii de masterat ȋn 

limba engleză; 

2. Stadiul pregătirii documentelor pentru propunerea de variante alternative la programul 

de studii de masterat MEMC; 

3. Validarea propunerii CD privind numirea coordonatorului PS-CFDP şi a echipei de 

evaluare interna  a programului; 

4. Analiza solicitarilor privind prelungirea termenului de ȋnscriere  pentru susţinerea  

proiectelor de diplomă/ lucrărilor de disertaţie; 

5. Propunerea organizării manifestării ştiinţifice internaţionale specifice facultăţii CIBv 2021; 

6. Pregătirea şi demararea campaniei de promovare a facultăţii ȋn perspectiva admiterii 

2021; 

7. 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 in Registrul special de ședință 

Hotărârile Consiliului Facultății de Construcții din data de 21.01.2021  sunt redate in 

continuare. 
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Hotărârile/Informările  Consiliului Facultății de Construcții 

din data de 21.01.2021 

 

Punct 1 

 

ICF 

 

 

D-nul decan prof. dr. ing. Ioan Tuns face referire in deschiderea acestui punct 

asupra  discuțiilor anterioare  purtate în CF pe acest subiect și  accentuează 

necesitatea înființării programului de studii de masterat într-o limba de 

circulație internațională. 

D-na prodecan prof.dr.ing. Carmen Maftei a prezentat stadiul fizic al 

documentelor necesare depunerii dosarului de înființare a programului, cu 

referiri concrete asupra celor trei tipuri de chestionare rezolvate, de la 

angajatori,studenți din țară și studenți străini, precum și conturarea în procent 

de peste 90% a  Planului de învățamânt. 

In baza stadiului fizic al documentelor, la data prezentei, s-a estimat ca termen 

final al dosarului și  trimitere către CA: luna februarie 2021. 

 

 

Punct 2 

ICF 

 

Dl decan prof.dr.ing. Ioan Tuns prezintă importanța întocmirii a cel puțin două 

variante de programe de studii de masterat, în vederea vizitei  de evaluare 

externă  ARACIS a PSM-MEMC, variante pentru care cel puțin Planurile de 

învățământ, vor fi supuse analizei externe pentru a putea fi definitivate . 

Variantele în lucru, pot constitui, după finalizare și aprobare, alternative la 

masterul existent și se adresează, cu precădere,  absolvenților programelor de 

studii de licență ale facultății noastre, respectiv: 

• un program de studii de masterat pentru CCIA+CFDP; 

• un program de studii de masterat pentru IC 

Pentru întocmirea variantelor de master, au fost formate doua echipe de lucru, 

în urmatoarea componență: 

• pentru CCIA+CFDP 

Conf. dr. ing. Gălățanu Teofil; 

Sl. dr. ing. Deaconu Ovidiu; 

Sl dr. ing. Radu Dorin; 

Sl dr. ing. Cazacu Christiana; 

Sl. dr. ing. Plescan Costel; 

Dr. ing. Contiu Mircea 

• pentru IC 

Prof. habil. dr. ing. Maftei Carmen; 

Conf. dr. ing. Hornet Mircea; 

Sl. dr. ing. Nastac Cristian 

Definitivarea celor doua propuneri sunt condiționate într-o mare masură de 

observațiile și recomandarile echipei ARACIS.  
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Punct 3 

ICF 

 

S-a avizat favorabil propunerea Consiliului departamentului de Inginerie civilă 

privind numirea coordonatorului de program de studii Căi ferate, drumuri și 

poduri, în persoana d-lui  Sl.dr.ing. Costel Pleșcan, cât și a echipei de evaluare 

interna, in componența:   

Conf.dr.ing.Valentin-Vasile Ungureanu;  

Sl.dr.ing. Christiana Cazacu 

 

Punct 4 

HCF 

 

 

S-a aprobat , cu unanimitate de voturi prelungirea termenului de ȋnscriere  

pentru susţinerea  proiectelor de diplomă/ lucrărilor de disertaţie pana la data 

de 05.02.2021  

 

 

Punct 5 

HCF 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi propunerea d-lui decan prof. dr. ing. Ioan 

Tuns , privind organizarea manifestării științifice internaționale CIBv 2021, la 

sfârșitul lunii octombrie si/sau inceputul lunii noiembrie. 

 

 

Punct 6 

HCF 

S-a validat propunerea d-lui decan prof. dr. ing. de pregatire si lansare a 

campaniei de promovare a facultății în perspectiva admiterii 2021. 

S-a stabilit ca termen de propuneri de acțiuni din partea departamentelor: 

01.02.2021 

 

 

Punct 7 

ICF 

Dl.decan prof.dr.ing. Ioan Tuns  prezintă forma de desfășurare a  concursurilor 

de promovare pe post, respectiv: 

• Online, pentru pozitia scoasa la concurs de către Departamentul de 

Inginerie civilă; 

• Față în față, pentru pozițiile scoase la concurs de către Departamentul 

de Instalații în Construcții 

 

Examenele de finalizare a studiilor  din sesiunea februarie 2021, se vor  

desfășura online, conform programării, pe platforma eLearning. 

  Secretarii de comisii vor asigura desfășurarea tuturor formelor de examen  

 conform instrucțiunilor Universităîii Transilvania. 

Comisiile de examene de finalizare a studiilor sunt cele din sesiunea iulie 2020. 

 

 

Prof.dr.ing. Tuns Ioan 

Decanul Facultății de Construcții       


