
 

 

Ședința de Consiliu al Facultății de Construcții 

din data de 27.09.2021 ora 10.00, Sala JI.1/ on line 

Consiliul facultății s-a întrunit în condiții statutare, în prezența a 5 membri (4 cadre didactice 

și 1 student), din totalul de 7 membri (5 cadre didactice și 2 studenți). 

La Sedinta de consiliu au perticipat in calitate de invitati: conducerea facultatii, conducerea 

departamentelor. 

Dl Decan prof.dr.ing. Tuns Ioan deschide și conduce ședința, după desfășurătorul stabilit prin  

ordinea de zi. 

Ordinea de zi: 

1. Validarea propunerilor Comisiei de echivalare a creditelor privind trecerea în an 

superior/reînmatriculari/prelungire de școlarizare 

2.  Validarea propunerii departamentelor privind nominalizarea personalului de predare 

care va desfășura , în cursul anului univ.2021-2022, activități didactice în regim de 

plata cu ora; 

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 ȋn Registrul special de ședință 

Hotărârile Consiliului Facultății de Construcții din data de 27.09.2021 sunt redate ȋn 

continuare. 
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Punct 1 

 

HCF 

 

 

 S-au prezentat si validat propunerile Comisiilor de echivalare a creditelor 
privind trecerea în an superior /reînmatriculare, după cum urmează: 
 
a)Pentru trecerea în an superior s-au prezentat 11 cerereri , la programul de 
studii Construcții civile, industriale și agricole, 1 cerere la programul de studii 
Căi ferate, drumuri și poduri și  6 cereri la programul de studii Instalații 
pentru construcții. 
Cererile prezentate și analizate au primit soluționarea redată în continuare:  
Constructii civile, industriale si agricole: 

-BACALU IULIAN CLAUDIU-admis in anul II, cu 49 de credite 
-CROITORU DARIE – respins, cu 31 de credite 
-FOLA PETRUȚ- admis in anul II, cu 45 de credite 
-PALĂU TIBERIU MARCU-admis in anul II , cu  40 de credite 
-PUIA BOGDAN ALEXANDRU-  admis in anul II cu 41 de credite 
- SIMA CRISTINA-admis in anul II cu 49 de credite 
- TARA EMIL- respins, cu 36 de credite 
-TĂRĂBUȚĂ CONSTANTIN-admis in anul II, cu 40 de credite 
-TOBOȘARU RALUCA- admis in anul II, cu 40 de credite 
- NĂSTASE BOGDAN FLORIN-admis in anul III, cu 104 credite 
-ROTARIU RAUL MIHAI-,admis in anul IV, cu 161 de credite 
Căi ferate, drumuri și poduri: 

-VASILE ANDREI -admis in anul III, cu 123 de credite 
Instalatii pentru constructii:  

-BLAJ GHEORGHE – admis in anul II, cu 51 de credite 
-BUSUIOCESCU RAUL-admis in anul II, cu 47 de credite 
-MANOLACHE ALEXANDRU MIHAI-respins, cu 39 de credite 
-RAD FLORIN-admis in anul II, cu 56 de credite 
-ROZOREA LUCIAN—admis in anul II, cu 56 de credite 
-TUDOSA DIANA- admisa in anul II, cu 55 de credite 
 
b)Pentru reinmatriculare s-au prezentat 6 cereri pentru Construcții civile, 
industriale și Agricole si 2 cereri pentru Căi ferate , drumuri si poduri, 
solutionate după cum urmează: 
Constructii civile, industriale și agricole: 

-BEDE ZOLTAN-reinmatriculat anul III 
-BURGHELEA CĂTĂLIN MARIUS- respins pentru anul IV, reînmatrriculat in 
anul III , cu un număr de 155 de credite 
-LEUȘCĂ ANA-reînmatriculată in anul III 
-MÂNZĂ MARIUS EDUARD-respins pentru anul IV, reînmatriculat în anul III, 
cu 159 de credite 
-BOCÎRNEA SILVIU CĂTĂLIN-reînmatriculat in anul IV 
-DAVID ADRIAN CRISTIAN- reînmatriculat in anul IV 
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Căi ferate, drumuri și poduri: 

-RADU CONSTANTIN ALEXANDRU-respins pentru anul IV, reinmatriculat in 
anul III, cu un numar de 158 de credite 
TOROK (KERTESZ) FRANCISKA- reinmatriculata in anul III 
 

 

Punct 2 

ICF/HCF 

 

Pentru desfășurarea activității didactice în anul universitar 2021-2022, în 

regim de plata cu ora, directorii de departamente au prezentat și susținut 

listele cadrelor didactice propuse și validate în Consiliul departamentelor, a 

căror componență este redată în continuare: 

Departamentul de Inginerie civilă: 

1) Conf.dr.ing. Paraschiva Mizgan 

2) Conf.dr.ing. Gavrilă Muntean 

3) Conf.dr.ing. Adam Dosa 

4) Sl.dr.ing. Sorin Leoveanu 

5) Dr.ing. Andrei Bogdan 

6) Dr.ing. Ciprian Cișmaș 

7) Dr.ing. Mircea Conțiu 

8) Dr.ing. Vlad Așuencei 

9) Ing Cătălin Lixăndroiu 

10) Ing. Florin Buda 

11) Drd.ing. Oana Alexoi 

Deparatmentul de Instalatii pentru constructii 

1) Prof. dr.ing. Ilinca Năstase 

2) Conf. dr.ing. Mircea Hornet 

3) Sl. dr.ing. Elena Dan 

4) Dr.ing. Cristiana Croitoru 

5) Dr.ing. Cristian Dumitru 

6) Dr.ing. Mihai Guștiuc 

Propunerile departamentelor au fost validate de către membrii CF prezenți la 

ședință. 

 

 

Punct 3 

ICF 

 

După prezentarea situației privind numărul rezumatelor primite până la 

această data, pentru CIBv 2021, dl decan prof.dr.ing. Ioan Tuns a propus 

reînnoirea apelulului către toate cadrele didactice ale celor două 

departamente, de a trimite lucrări pentru această manifestare științifică 

specifică facultății, precum și intensificarea acțiunilor de popularizare a 

acestui eveniment către  facultățile de profil  din țară și străinatate, 

respectiv, către unități de executie/proiectare/cercetare din domeniul 

construcțiilor și înrudite. 
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Prof.dr.ing. Tuns Ioan 

Decanul Facultății de Construcții       

 


