
 

 

Extras din Ședința de Consiliu al Facultății de Construcții 

din data de 22.09.2022 ora 13.00, 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). 

Dl Decan deschide și conduce ședința, după desfășurătorul stabilit prin  ordinea de 

zi. 

Ordinea de zi: 

1. Validarea rezultatelor comisiilor de echivalare a studiilor; 

2. Avizarea Statelor de functții aferente anului univ.2022-2023; 

3. Stadiul întocmirii orarului pentru  sem I al anului univ. 2022-2023; 

4. 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 ȋn Registrul special de 

ședință Hotărârile Consiliului Facultății de Construcții din data de 22.09.2022  sunt 

redate ȋn continuare. 
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Hotărârile/Informările  Consiliului Facultății de Construcții 

din data de 22.09.2022 

 

Punct 1 

 

ICF 

Consiliul facultății a validat prin vot (7P) rezultatele Comisiilor de 
echivalare a studiilor, prezentate în continuare: 
11 cereri de trecere in an superior  -Construcții civile, industriale și 
agricole:  
1 cerere de trecere in an superior - Căi ferate , drumuri și poduri: 
4 cereri de trecere in an superior -Instalații ptr construcții: 
4 cereri de reinmatriculare - Construcții civile, industriale si agricole: 
6 cereri de reinmatriculare - Căi ferate, drumuri și poduri: 
 

 

Punct 2 

HCF/ICF 

 

Directorii de departamente au prezentat structura Statelor de funcții 
aferentă anului universitar 2022-2023, precum și rezultatele voturilor 
exprimate în Ședințele de CD, respectiv 4P, pentru Departamentul 
de Inginerie civilă și 2P, pentru Departamentul de Instalații pentru 
construcții. 
Statele de funcții prezentate de directorii de departamente  au fost 
supuse avizării CF, rezultatul voturilor exprimate fiind după cum 
urmează: 

• 7P, pentru Departamentul de Inginerie civilă; 

• 7P, pentru Departamentul de Instalații pentru construcții 
 

 

Punct 3 

HCF 

 

Directorii de departamente au prezentat cadrele didactice cuprinse 
în listele aprobate in sedinta CD, care vor susține activitate în anul 
universitar 2022-2023,  în regim de plată cu ora, la programele de 
studii de licență și de masterat, precum și rezultatul voturilor 
exprimate în Ședințele de CD, respectiv, 4P, pentru Departamentul 
de Inginerie civila si, 2P, pentru Departamentul de Instalații pentru 
construcții. 
Listele cadrelor didactice prezentate de către directorii de 
departamente, au fost supuse avizării CF, rezultatul voturilor 
exprimate fiind după cum urmează: 

• 7P, pentru Departamentul de Inginerie civilă; 

• 7P, pentru Departamentul de Instalații pentru construcții. 
 
 

Punct 4 

ICF 

Responsabilii de orar ale celor două  departamente au informat CF 
asupra stadiului de întocmire a orarului și au dat asigurări cu privire 
la finalizarea și afișarea acestuia în timp util.  
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Prof.dr.ing. Tuns Ioan 

Decanul Facultății de Construcții       

Punct 5 

ICF 

Au fost reiterate activitățile cu termene de rezolvare în decursul lunii 
Octombrie. 


