
 

 

Ședința de Consiliu al Facultății de Construcții 

din data de 25.05.2021 ora 12.00, 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.  Precizări privind examenul de finalizare a studiilor; 

2.  Alocare locuri bugetate programe de studii de licență și masterat, pentru sesiunea de 

admitere 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 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 25.05.2021  sunt redate in 

continuare. 
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Hotărârile/Informările  Consiliului Facultății de Construcții 

din data de 25.05.2021 

 

Punct 1 

 

ICF 

 

 

  Domnul decan prof.dr.ing. Ioan Tuns subliniază importanța cunoașterii și 

respectării   prevederilor metodologice privind organizarea și desfășurarea 

examenelor de finalizare a studiilor universitare, cu accent pe: 

• obligativitatea înscrierii candidaților cu cel puțin 10 zile înainte de data 

programată pentru începerea examenului de finalizare a studiilor, 

respectiv: 25.06.2021 

• obligativitatea respectării termeului de depunere electronic, în format 

pdf, pe platforma e-learning, într-o secțiune creată special,  a 

proiectelor de diplomă/lucrărilor de disertație, cu cel putin 5 zile 

înainte de data programată pentru inceperea examenului de finalizare 

a studiilor, respectiv: 01.07.02021(proiecte de diploma), 30.06.2021, 

lucrări de disertație 

• obligativitatea depunerii electronic, pe platforma e-learning, a 

proiectelor de diplomă/lucrărilor de disertație, cu  semnătura 

electronică a conducătorului științific și a directorului de departament 

 

Informațiile actualizate referitoare la organizarea și desfășurarea examenelor 

de finalizare a studiilor universitare, sesiunea iulie 2021, vor fi încărcate pe 

pagina web a facultății. 

 

Termen: 31.05.2021 

Răspund: prodecanul cu activitatea de cercetare și informatizarea, secretar șef 

facultate. 

Forma fizică a proiectelor de diplomă/lucrărilor de disertatie, se va depune la 

secretariat departamente, la data depunerii in format electronic, și vor fi 

aduse la examen, de către secretarii de comisie, pentru consultare . 

 

Punct 2 

ICF 

 

Pentru sesiunea de admitere 2021, au fost alocate și distribuite locurile 

bugetate, după cum urmează: 

Inginerie civilă (trunchi comun): 81 de locuri 

Instalații ptr construcții: 29 de locuri 

Modernizarea energetică în mediul construit: 46 de locuri 
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Punct 3 

ICF 

 

D-nul decan prof. dr. ing. Ioan Tuns, a informat CF despre intâlnirile on 

line/fizice, desfășurate în scopul promovării facultății in licee, respectiv: 

• Colegiul ,,Emil Racovita’’ – on line; 

• Liceul ,, Nicolae Titulescu” – fizic, 

precum și despre stadiul derulării celorlalte acțiuni propuse / făcute cunoscute 

în ședințele CF anterioare. 

 D-nul decan prof. dr. ing. Ioan Tuns, a informat CF, despre intâlnirile organizate 

la nivelul conducerii facultătii și participarea directorilor de departamente, 

respectiv a d-lor profesori: Teofil Mihailescu si Radu Muntean , cu reprezentantii 

CEO Nhood Romania (care au edificat Cartierul Coresi din Brașov), pentru 

înființarea unui program de studii de masterat, cu predare în limba engleză, 

având o primă denumire: Project Manager si Regenerare Urbana. 

Pentru concretizarea discuțiilor purtate și a celor care vor urma, s-a propus de 

către conducerea facultății, un grup de lucru, format din: prof. dr. ing. Carmen 

Maftei, conf. dr. ing. Radu Muntean, Sl. dr. arh. Cristina Chitonu, care va fi 

sprijinit și de alte  cadre didactice care iși oferă disponibilitatea, și va colabora 

cu toți colegii din departamente. 

Prof.dr.ing. Tuns Ioan 

Decanul Facultății de Construcții       


