
 

 

Ședința de Consiliu al Facultății de Construcții 

din data de 24.09.2020 ora 15.00, sala de consiliu/on line 

Consiliul 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. Validarea cererilor de reînmatriculare și de trecere în an 
superior , în urma sesiunii de admitere, din septembrie 2020; 

2. Prezentarea și validarea cadrelor didactice propuse de către 
Departamentul de Inginerie civilă , respectiv de Instalații 
pentru construcții pentru a desfășura activitate în regim de 
plata cu ora, în anul univ. 2020-2021; 

3. 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 facut în 
baza discuțiilor purtate, a propunerilor și a votului exprimat 
deschis,consemnate in Registrul special de ședințăHotărârile 
Consiliului Facultății de Construcții din data de 24.09.2020,  
sunt redate in continuare. 
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Hotărârile Consiliului Facultății de Construcții 

din data de 24.09.2020 

HCFC 
nr. 1 

S-au aprobat cererile de reînmatriculare, respectiv 
cele de trecere în an superior, după cum urmează: 
- reînmatricularea în anul II de studiu, program 
studiu: Construcții civile, industriale și agricole , 
a studentului Dobri Hunor 
- trecere în an superior, în anul II  de studiu, 
program de studiu Constructii civile, industriale si 
agricole, a următorilor studenți: Chiriacescu Simona, 
Frâncu Andrei Bogdan, Spiridon Cătălin Vasile 
- trecere în an superior, în anul II  de studiu, 
program de studiu Instalații pentru Construcții, a 
următorilor studenți: Puslau Elena, Coman Eigner 
Tobias 

Pentru neîndeplinirea criteriilor de trecere în an superior 
(minim 40 de credite aferente anului I ),  se resping 
cererile următorilor solicitanți: 

- Mateiu Sergiu- 37 de credite acumulate; 
- Iosub Iustina Florentina- 34 de credite acumulate; 
- Precup Flavius Iulian- 36 de credite acumulate 

 

nr.2 S-a validat  lista  cadrelor didactice propuse de 
către Departamentul de Inginerie civilă, pentru a 
desfășura activități didactice, în regim de plata cu 
ora, în anul univ. 2020-2021: 

- dr.ing. Andrei Bogdan 
- conf.dr.habit.ing. Alina Bărbulescu 
- dr.ing. Alexandru Bratu 
- ing. Florin Buda 
- dr.ing. Ciprian Cismaș 
- ing. Mircea Conțiu 
- dr.ing. Alexandru Dima 
- ing. Cătălin Lixăndroiu 
- conf.dr.ing. Gavrilă Muntean 

 
S-a validat  lista  cadrelor didactice propuse de 
catre Departamentul de Instalații ptr construcții, 
pentru a desfășura activități didactice, în regim de 
plata cu ora, în anul univ. 2020-2021: 
 

- prof.dr.ing. Ioan Boian 
- sl.dr.ing. Elena Dan 
- dr.ing. Diana Rusu 
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3 Aspecte generale privind desfășurarea activităților 
didactice în perioada 01.10-15.10.2020. 

     

Prof.dr.ing. Tuns Ioan 

Decanul Facultății de Construcții       


