
 

 

Ședința de Consiliu al Facultății de Construcții 

din data de 22.03.2021 ora 10.00, 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 dosarului de evaluare interna/externă ARACIS a PS-CFDP; 

2. Propuneri si validarea comisiei de admitere sesiunea iulie-septembrie 2021; 

3. Analiza si validarea criteriilor de admitere si departajare a candidatilor-

sesiunea iulie-septembrie 2021; 

4. Analiza si validarea propunerilor departamentelor privind componența 

colectivelor de lucru pentru întocmirea dosarelor de înființare a programelor 

de studii de masterat; 

5. Validarea propunerii departamentului de Inginerie civila privind inființarea 

programului de studii de masterat, cu predare in limba engleză, sub denumirea 

,,Natural Hazards and Risks in Civil Engineering” 

6. 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 22.03.2021  sunt redate in 

continuare. 
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Hotărârile/Informările  Consiliului Facultății de Construcții 

din data de 22.03.2021 

 

Punct 1 

 

ICF 

 

 

 

D-na prof. dr. ing. Carmen Maftei, prodecan cu activitatea didactică și  

cordonatorul programului de studii CFDP, a informat CF asupra stadiului de 

pregătire și completare a documentelor în vederea constituirii dosarului de 

evaluare internă/externă ARACIS . 

D-nul decan prof. dr. Ing. Ioan Tuns a reiterat necesitatea finalizării și 

depunerii dosarului la DAC, până în data de 04.04.2021. 

 

Punct 2 

HCF 

 

In urma analizei propunerilor privind componența comisiei de admitere pe 

facultate , sesiunea iulie-septembrie 2021, CF a aprobat, în unanimitate, 

următoarea alcătuire: 

Președinte -prof.dr.ing. Ioan Tuns 

Vicepreședinte -prof.dr.ing. Carmen Maftei 

Secretar I -sl.dr.ing. Christiana Cazacu 

Secretar II - sl.dr.ing. Alin Brezeanu 

Membri -sl.dr.ing. Radu Dorin 

                     -conf.dr.ing. George Dragomir 

                     - sl.dr.ing. Costel Plescan 

                    - Mihaela Ciubotaru-secretar sef 

                    - Nadia Iosif- secretar facultate 

Comisia pentru prelucrarea informatizată a datelor: 

Sl.dr.ing. Ovidiu Deaconu-membru 

Sl.dr.ing. Alin Brezeanu-membru 
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Punct 3 

HCF 

In urma analizei și a discuțiilor purtate, s-au propus și validat condițiile de 

admitere și criteriile de departajare a candidaților, pentru sesiunea iulie-

septembrie 2021, după cum urmează: 

• Admiterea pentru ciclul I, cursuri cu frecventa, va consta intr-un 

concurs de dosare, media de admitere fiind formată din: 

- Media generală obținută la examenul de bacalaureat -50% 

- Nota obținută la bacalaureat la proba obligatorie a profilului  

( Ec), 50% 

   La medii egale, departajarea se face după următoarele criterii: 

1. Media generală a examenului de bacalaureat; 

2. Nota obținută de candidat la bacalaureat, proba obligatorie a profilului 

(Ec) 

Criteriul de ierarhizare: opțiunea/ medie (opțiunea este prioritară mediei) 

• Admiterea pentru ciclul II, cursuri cu frecventa, va consta intr-un 

concurs pe baza de dosar si proba interviu tematic, media de 

admitere fiind calculată astfel: 

- 70% media examenului de diplomă; 

- 30% nota la interviul tematic, susținut cu comisia de examen  

 La medii egale, departajarea se face în funcție de: 

1. Nota obținută la susținerea proiectului de diplomă; 

2. Media anilor de studiu din ciclul de licență 

 Criteriul de ierarhizare a candidaților: opțiunea/ medie (opțiunea este 

prioritară mediei) 

 

 

Punct 4 

HCF 

 

In urma HCF, din data de 08.03.2021, privind propunerile departamentelor de 

numire a colectivele de lucru, pentru întocmirea dosarelor de înființare a unor 

programe de studiu de masterat, care să constituie continuarea ciclului I de 

școlarizare pentru fiecare program de studiu de licență, CF a validat in 

unanimitate, hotărârile formulate de CD, după cum urmează: 

1. Pentru programul de studii de masterat aferent programului de studii 

de licență CCIA: 

• Conf.dr.ing. Teofil Galatanu 

• Sl.dr.ing. Dorin Radu 

• Sl.dr.ing. Christiana Cazacu 

• Sl.dr.ing. Ovidiu Deaconu 

2. Pentru programul de studii de masterat aferent programului de studii 

de licenta CFDP: 
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• Conf.dr.ing. Valentin Vasile Ungureanu 

• Sl.dr.ing. Costel Plescan 

• Dr.ing. Mircea Contiu 

Pentru programul de studii de masterat aferent programului de studii de 

licenta IC: 

• Conf.dr.ing. Mircea Hornet 

• Prof.dr.ing. Carmen Maftei 

• Conf.dr.ing. Cristi Nastac 

Prin concepție și conținut, programele de studii de masterat propuse, se vor 

încadra în recomandarile ARACIS privind continuarea studiilor de 

licență/programe de studii, în ciclul II de școlarizare și vor asigura aceleași 

competente /program. 

Denumirea  programelor  de studii de masterat  și o creionare primară de 

conținut, vor fi prezentate  în CD, de către responsabilii comisiilor de lucru 

(poz. 1) , până în data de 20 aprilie 2021, iar in CF, de către directorii de 

departamente, până în data de 30 aprilie 2021. 

Directorii de departamente vor prezenta in CF, pana în data de 15 mai 2021, 

spre analiza și validare, în urma consultărilor cu comisiile de lucru, calendarul 

de întocmire a dosarelor în vederea înscrierii in RNCIS/evaluării 

interne/evaluării externe ARACIS , a programelor de masterat propuse. 

Raspund: colectivele de lucru și directorii de departamente  

 

 

Punct 5 

HCF 

 

S-a analizat și validat în unanimitate de voturi, propunerea departamentului 

de Inginerie civilă privind înființarea unui program de studiu de masterat în 

limba engleza, sub denumirea  „ Natural Hazards and  Risks in Civil 

Engineering”. 

 

Punct 6 

ICF 

D-nul decan prof. dr. Ing. Ioan Tuns a a informat CF cu privire la desfășurarea 

procesului de evaluare externă ARACIS a PS- MEMC și asupra conținutului Fișei 

vizitei întocmită de comisie. 

De asemenea, a  fost informat CF asupra  prezentării Fisei vizitei, de către 

comisia de evaluare, în fața Consiliului ARACIS, fiind apreciat modul în care 

facultatea a gestionat și asigurat desfășurarea procesului de analiza externă  a  

programului de studii de masterat MEMC. 

Prof.dr.ing. Tuns Ioan  

Decanul Facultății de Construcții      


