
 

 

 

Ședința de Consiliu al Facultății de Construcții 

din data de 27.04.2021 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.  Desfășurarea activității de promovare a facultății, în licee; 

2.  Pregătirea desfășurării fizice a examenelor, din sesiunea de vară; 

3. Stadiul pregătirii activității de înființare a programelor de masterat. 

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 în Registrul special de ședință 

Hotărârile Consiliului Facultății de Construcții din data de 27.4.2021  sunt redate in 

continuare. 
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Hotărârile/Informările  Consiliului Facultății de Construcții 

din data de 27.04.2021 

 

Punct 1 

 

ICF 

 

 

Dl decan prof.dr.ing Ioan Tuns a  informat CF asupra acţiunilor  derulate până în 

prezent, în cadrul programului  de promovare a facultăţii în perspectiva 

admiterii 2021, între care se înscrie şi  întâlnirea desfăşurată on line, în 

data de 14.04.2021, cu elevii si colectivul de cadre didactice de la  

Colegiului Naţional Emil Racoviță, unde au fost prezentate aspecte 

relevante din activitatea facultăţii şi a departamentelor şi s-a raspuns la 

toate întrebarile formulate de elevi   

De asemenea, s-a stabilit : 

• continuarea acestor acţiuni şi în alte licee din Braşov şi împrejurimi; 

• deplasarea  unor grupuri de studenţi în liceele de unde provin; 

• încheierea contractelor de colaborare cu Radio Tg. Mures şi Radio 

Sfântu Gheorghe; 

• promovarea acţiunilor propuse de cadrele didactice din departamente. 

 

Punct 2 

I/HCF 

 

Conform hotărâri  conducerii universităţii, toate examene din sesiunea de vară 

(de semestru, de finalizare studii, suplimentare, etc) se vor desfăşura cu 

prezenta fizică. 

In contextul epidemiologic actual, pentru situaţii excepţionale (infectare/ 

izolare/internare, etc.), directorii de departamente/decanii, vor contacta 

conducerea universităţii, pentru a găsi soluţiile de înlocuire a cadrului didactic. 

 

Punct 3 

ICF 

 

Directorii de departamente au prezentat propunerile  de înfiinţare a noi 

programe de studii de masterat, cu predare în limba română. 

Din prezentarea făcută, a rezultat, că până la aceasta dată, există propuneri 

transmise la departamente din partea echipelor de lucru, pentru înfiinţarea a 

două  programe de studii de masterat, respectiv pentru specializările  CCIA şi IC. 

In prima şedina CF, desfăşurată după data de 30.04.2021, directorii de 

departamente vor prezenta calendarul întocmirii documentelor pentru 

programele de studii de masterat propuse  spre înfiinţare la acea dată, în 

perspectiva  admiterii din anul 2022. 

 

Punct 4 

ICF 

Nu s-au propus discuţii în afara celor cuprinse pe ordinea de zi .                  

Prof.dr.ing. Tuns Ioan 

Decanul Facultății de Construcții       


