
 

 

Ședința de Consiliu alFacultății de Construcții 

din data de 22.09.2020 ora 15.00, sala de consiliu/on line 

Din totalul de 7 membri (5 cadre didactice și 2 studenți) au 
fost prezenți 7membrii, din care 5cadre didacticeși 2 studenti 

Consiliul s-a întrunit în condiții statutare.  

Dl Decan prof.dr.ing. Tuns Ioan deschide și conduce ședința , 
după desfășurătorul stabilit prin  ordinea de zi 

Ordinea de zi: 

1. Propunere de organizareșivalidaresesiunesuplimentară; 
2. Aprobareacererilor de trecere an superior , respectiv a celor 

de reînmatriculare; 
3. Diverse 

Au urmat propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de 
recomandare a membrilor consiliului cu privire la ordinea de 
zi. 

Redactarea Hotărârilor Consiliului Facultățiis-a facut in baza 
discuțiilor purtate, a propunerilor și a votului exprimat 
deschis,consemnate in Registrul special de ședințăHotărârile 
Consiliului Facultății de Construcții din data de 22.09.2020,  
sunt redate in continuare. 
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Hotărârile Consiliului Facultății de Construcții 

din data de 22.09.2020 

HCFC 
nr. 1 

S-a hotarat, cu unanimitate de voturi, organizarea unei 
sesiuni suplimentare, in data de 25.09.2020, studenții 
putându- se prezenta pentru susținerea unui singur examen 
aferent unei discipline,  la alegere. 

Toate cadrele didactice titulare vor transmite pe adresa de 
e-mail a facultății, f-ct@unitbv.ro, ora de programare a 
examenelor, pentru ziua de 25.09.2020, intervalul orar 8.00-
20.00, și se vor îngriji de încarcare, în timp util, pe 
platforma e-learning,  a subiectelor de examen și, eventual, 
alte date referitoare la examen. 

Termen: 23.09.2020. ora 18.00 

nr.2 S-au aprobat cererile de reînmatriculare, respectiv 
cele de trecere în an superior, după cum urmează: 
- reînmatricularea în anul IV de studiu, program 
studiu: Construcții civile, industriale și agricole , 
a următorilor studenți- Dobrescu Andreea, Nicoara Dan, 
Sirb Andrei, Suciu Bogdan 
- reînmatricularea în anul II de studiu, program de 
studiu: Construcții civile, industriale și agricole, a 
studentului Kasper Mathias 
-reînamtricularea în anul II de studiu, program de 
studiu: Instalații ptr construcții, a studentului 
Arsenie Radu Alexandru 
- trecere în an superior, în anul III  de studiu, 
program de studiu Căi ferate, drumuri și poduri, a 
următorilor studenți: Atomei Raluca, Lacatus Florin, 
Catana Silviu 
- trecerea in an superior, în anul II de studiu, 
program de studiu Construcții civile, industriale și 
agricole, a studentului Stoicanescu Ovidiu 
 

nr.3 După expirarea perioadei de reflecție , gândire, analiză 
acordată la momentul formulării deciziei de renunțare la 
calitatea de membru al Consiliului facultății a dlui 
conf.dr.ing. Ioan Cirstolovean, din data 13.09.2020, s-a 
reluat telefonic discuția  (Tuns-Cirstolovean ) din 
18.09.2020, în urma căreia, dl conf.dr.ing. Ioan 
Cirstolovean  și-a menținut decizia de renunțare a 
acestei calități , decizie anunțată de către domnul 
decan, în ședința CF din 22.09.2020 
Conform procedurii legale, calitate de membru al CF a 
fost preluată de către sl.dr.ing. Năstac Cristi, care 
deținea, până la momentul respectiv, calitatea de membru 
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supleant. 

     

Prof.dr.ing. Tuns Ioan 

Decanul Facultății de Construcții       


