
 

                             

 

Extras din Sedința de Consiliu al Facultăți i de Construcții 

din data de 21.07.2022 ora 11.00, 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. Examamenul de finalizare a studiilor de licență și masterat-Sesiunea Iulie 2022; 

2. Admitere 2022-Faza 1; 

3. Analiza și validarea rezultatelor privind evaluarea cadrelor didactice de către 

studenți (sem. II); 

4. Analiza și formulare răspuns la Plângerea prealabilă înregistrată sub numarul 

9958/19.07.2022; 

5. 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 21.07.2022  sunt redate ȋn 

continuare. 
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Hotărârile/Informările  Consiliului Facultății de Construcții 

din data de 21.07.2022 

 

Prof.dr.ing. Tuns Ioan 

 

Punct 1 

 

ICF/HCF 

 

 

In deschiderea acestui punct de pe Ordinea de zi, s-a facut o prezentare 
generală  asupra modului de  desfășurare a Examenului de finalizare a 
studiilor de licență și masterat - Sesiunea Iulie 2022, pe programe de studii, 
urmată de analiză/discuții și formulare concluzii. 
În urma analizei/discuțiilor purtate și  urmărind  îmbunătățirea calitativă a 
pregătirii și finalizării proiectelor de diplomă/lucrărilor de disertație, au fost  
stabilite următoarele:  

• fiecare cadru didactic coordonator să îndrume pentru 
pregătirea/susținerea proiectului de diplomă, respectiv a lucrărilor de 
disertație, un număr de până la 7 studenți (6P +1C); 

• conform Metodologiei de organizare și desfășurare a examenelor de 
finalizare a studiilor univeristare, art 11, pct 2.2, studenții care nu  
vor depune la secretariatul departamentului o cerere cu titlul temei 
alese, avizată de conducatorul științific, până la data de 15.10.2022, 
vor fi repartizați unui îndrumator de către coordonatorul programului 
de studii, în condițiile art.11, alin.3 (7P). 

 
 

 

Punct 2 

ICF 

 

În cuprisul acestui punct, secretarul comisiei de admitere a facut o 

prezentare/programe de studii a situației înscrierilor la aceasta dată, procesul 

admiterii  fiind în desfășurare. 

 

Punct 3 

HCF 

 

Pentru Departamentul de Inginerie civilă, s-a analizat și validat în unanimitate 
(7P) rezultatele evaluării cadrelor didactice de către studenți (sem.II), rezultate 
analizate și măsuri propuse în Ședința CD din data de 18.07.2022.  
 

Punct 4 

HCF 

S-a analizat și formulat răspuns la  Plângerea prealabiă înregistrată la Rectorat 
sub numărul 9958/19.07.2022 și trimisă spre analiză și rășpuns, Consiliului 
Facultății de Construcții. 
Prin răspunsul formulat, Consiliul Facultății respinge în unanimitate (7P) 
Plângerea prealabilă nr. 9958/19.07.2022, ca nelegală și netemeinică, petentul 
urmând să primească răspuns detaliat. 
 

Punct 5 

ICF 

In cadrul acestui punct s-a insistat asupra derulării pașilor procedurali în 
vederea întocmirii și definitivării Statelor de funcții, aferente anului univ. 2022-
2023. 
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Decanul Facultății de Construcții       


