
 

                             

 

Extras din Sedința de Consiliu al Facultăți i de Construcții 

din data de 24.02.2022 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). 

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. Analiza si, după caz, avizarea rezultatului concursului, pozitia 12 din Statul de 

functiuni al Departamentului de Inginerie civilă 

2. Sesiunea suplimentara de examene restante, conform HCA din 23.02.2022   

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 24.02.2022  sunt redate ȋn 

continuare. 
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Hotărârile/Informările  Consiliului Facultății de Construcții 

din data de 24.02.2022 

 

Punct 1 

 

ICF/HCF 

 

 

Analiza rezultatului de concurs pentru poz. 12 din Statul de funcțiuni al 

Departamentului de Inginerie civilă, s-a facut în baza următoarelor documente 

aduse la cunoșțința tuturor membrilor CF: 

Referatele de apreciere ale membrilor comisiei de concurs; 

Raport privind concursul; 

Decizia comisiei de concurs; 

Contestația depusă la Registratura Universității Transilvania din Brasov, 

inregistrată sub nr. 2204 din 23.02.2022; 

Raportul comisiei de contestatii, nr. 1959/24.02.2022; 

Extras din Procesul Verbal al Ședinței Consiliului Departamentului de Inginerie 

Civilă. 

In urma analizei și a discuțiilor purtate, s-a supus la vot rezultatul concursului, 

în sensul avizării, respectiv a neavizării acestuia. 

In urma voturilor exprimate (7V), s-a decis (cu unanimitate de voturi) avizarea 

rezultatului de concurs pentru poz. 12 din Statul de funcțiuni a 

Departamentului de Inginerie civilă.  

 

 

 

 

 

Punct 2 

ICF 

 

In condițiile epidemiologice actuale generate de pandemia cu virusul SARS-

CoV2, conform prevederilor art.15, alin.4 din Regulamentul privind activitatea 

profesională a studenților, s-a aprobat in HCA  din 23.02.2022 , organizarea , 

în perioada 01.03-13.03.2022, a unei sesiuni speciale de examene pentru 

toate disciplinele și toate programele de studii de licență și masterat, la care 

există solicitări din partea studentilor,  transmise electronic la Secretariat 

decanat, până în data de 28.02.2022, ora 16.00. 

Studenții pot depune cereri de examinare pentru maxim 2 examene 

nepromovate în sesiunea semestrială ian.- febr. 2022. 

Notele obținute NU vor fi luate în considerare la evaluarea condițiilor pentru 

obținerea burselor din sem al II-lea 

Listele cu studenții aflați în situația menționată mai sus, vor fi inaintate de 

către secretariat decanat, cadrelor didactice la care sunt solicitări de 

examinare, în vederea programării acestora/discipline. 

Programarea examenelor/discipline/sala/ora/cadru didactic asistent (doua 

date de examinare pentru fiecare disciplină) va fi  transmisă electronic (f-

ct@unitbv.ro ) sau depusă fizic la Secretariat decanat, până în data de 

28.02.2022, orele 15, de către fiecare cadru didactic titular. 
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Prof.dr.ing. Tuns Ioan 

Decanul Facultății de Construcții       

 Centralizarea și încărcarea examenelor programate pe pagina web a facultății 

se va face prin grija Secretariat decanat, până în data de 01.03. 2022, ora 

17.00 

 

Punct 3 

ICF 

 

 

Dl decan a informat membri consiliului facultății cu privire la redenumirea 

programului de studii de masterat Ingineria construcțiilor durabile, în 

formularea: Ingineria construcțiilor sustenabile. 

Redenumirea a fost insușită și aprobată de către conducerea facultății, a 

coordonatorul programului de studii și a echipei de evaluare, motivată de 

corespondența mai bună cu structura Planului de învățământ propus. 

Acceptul pentru noua denumire a fost transmis în timp util și către Comisia 

ARACIS. 


