
 

 

Extras din ședința de Consiliu al Facultății de Construcții 

din data de 23.07.2021 ora 11.00, 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.  Formulare răspuns la solicitarea conducerii Rectorat, prin Oficiul juridic, privind 

analiza situației de la Facultatea de Construcții--Examenul de finalizare 

studii/Susținerea proiectului de diplomă, program de studii CFDP; 

2. Informare CF cu privire la decizia de numire a directorului de departament interimar, 

la Departamentul de Instalatii pentru construcții 

 

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 23.07.2021  sunt 

redate in continuare. 
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Hotărârile/Informările  Consiliului Facultății de Construcții 

din data de 23.07.2021 

 

Punct 
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HCF 

 

 

   
Conform HCA din 15.07.2021 si a Hotărârii Senatului nr.23 din 
21.07.2021, analiza situației de la Facultatea de Construcții-Examenul 
de finalizare studii/Susținerea proiectului de diplomă, program de studii 
CFDP, a fost transferată către Comisia de disciplină pe universitate. 
 
CF a validat, cu unanimitate de voturi, formularea răspunsului în 
conformitate cu Legea educației naționale nr 1/2011, Metodologia de 
organizare și de desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor si a 
Regulamentului comisiei de disciplină 
 
 
 

Punct 
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ICF 

In urma încetării Contractului individual de muncă al dlui conf.dr.ing. 
Mircea Horneț, conf art 56, alin.1, lit c, din Codul muncii, dl decan a 
numit, prin decizie internă, un director de departament interimar, la 
Departamentul de Instalatii pentru constructii, in persoana dlui 
conf.dr.ing. Iordan Fani Nicolae. 
 

   

 

Prof.dr.ing. Tuns Ioan 

Decanul Facultății de Construcții       


