
 

                         

 

     Sedința de Consiliu al Facultății de Construcții 

din data de 21.12.2021 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). 

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. Stadiul pregătirii documentelor pentru propunerile de programe de studii de 

masterat; 

2. Validarea propunerii CD de Inginerie civilă privind nominalizarea coordonatorului și 

a echipei de evaluare a PS- Natural Hazards and Assessment Risks in Civil 

Engineering; 

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 21.12.2021  sunt 

redate ȋn continuare. 
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Hotărârile/Informările  Consiliului Facultății de Construcții 

din data de 21.12.2021 

 

Punct 1 

 

ICF 

 

 

  Dl decan, prof. dr. ing. Ioan Tuns a informat CF cu privire la stadiul documentelor 

pentru propunerile de programe de studii de masterat , respectiv: 

• Pentru PS - Ingineria Construcțiilor Durabile  

- Dosarul pentru evaluarea extern ARACIS este transmis la Departamentul 

de asigurare a calității din Rectorat 

        ●   Pentru PS- Instalații pentru Construcții Performante Energetic  

                -   Dosarul preliminar în vederea înscrierii calificării in RNCIS este transmis 

                     la  Departamentul de asigurare a calității, din Rectorat 

 

        ●   Pentru PS- Natural Hazards and Assessment Risks in Civil Engineering 

                 -  Dosarul pentru evaluarea externă ARACIS este transmis la Departamentul 

                    de asigurare a calitătii din Rectorat. 

 

        ●   Pentru PS -  Project Manager in Urban Regeneration  

                   -     Dosarul preliminar pentru  înscrierea in RNCIS a calificării este  

                          transmis  la  Departamentul de  asigurare a calitații din Rectorat. 

 

 

 

Punct 2 

HCF/ICF 

 

S-a analizat și validat în unanimitate de voturi (7 voturi), propunerea CD de Inginerie 

civila privind nominalizarea coordonatorului și a echipei de evaluare a Programului 

de studii de masterat (cu predare în limba engleză)  ,, Natural Hazards and 

Assessment Risks in Civil Engineering’’, in următoarea componența: 

Coordonator PS: Prof.dr. habil.ing. Carmen Elena MAFTEI 

 Echipa de evaluare: 

                             Conf.dr.ing. Radu MUNTEAN 

                              Sl.dr. ing. Dorin RADU 

CD de Inginerie civilă și-a menținut nominalizarea coordonatorului și a echipei de 

evaluare a PS -  Natural Hazards and Assessment Risks in Civil Engineering, facută  

în  Sedința din 18.03.2021, pentru întocmirea documentelor  preliminare. 
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Punct 3 

ICF 

 

Dl decan prof. dr. ing. Ioan Tuns, a  informat CF asupra următoarelor aspecte: 

1. Desfășurarea procesului de recenzare a  lucrărilor prezentate la CIBv 2021 

și incarcate de către autori pe site-ul conferinței 

2. Desfășurarea  lucrărilor de intreținere,  reparații, renovare și modernizare 

în Corpul de clădire J si Corpul Amfiteatre. 

3. Desfășurarea în perioada  (18- 21) 12.2021, după calendarul stabilit de 

MDLPA, a examenelor de atestare pentru verificatori de proiecte și experți 

tehnici, în spațiile Facultății de Construcții. 

  

  

Prof.dr.ing. Ioan TUNS 

Decanul Facultății de Construcții 

 

  


