
 

 

Extras din Ședința de Consiliu al Facultății de Construcții 

din data de 27.10.2022 ora 12.00, 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). 

Dl Decan deschide și conduce ședința, după desfășurătorul stabilit prin  ordinea de zi. 

Ordinea de zi: 

1. Analiza și aprobarea Raportului de evaluare/Planului de măsuri, întocmite în baza 

rezulatatelor obținute prin aplicația” Sondarea opiniei studenților cu privire la 

serviciile de secretriat pentru anul univ. 2021-2022”;  

2. Analiza si formulare răspuns la punctele 2 si 3 din Plângerea prealabilă depusă  la 

Registratura Rectorat, sub nr. 14067/05.10.2022 

3. CIBv 2022 - programul de desfășurare a  evenimentului; 

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 ȋn Registrul special de ședință 

Hotărârile Consiliului Facultății de Construcții din data de 27.10.2022  sunt redate ȋn 

continuare. 
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Hotărârile/Informările  Consiliului Facultății de Construcții 

din data de 27.10.2022 

 

Punct 1 

 

HCF 

Au fost supuse analizei membrilor CF, următoarele documente (întocmite de 

către Comisia de analiză):  

 

Raport de evaluare a rezultatelor sondării opiniei studenților cu privire la 

serviciile de secretariat, pentru anul universitar 2021-2022;  

Plan de măsuri privind îmbunătățirea activității de secretariat, evaluată de către 

studenți, în anul universitar 2021-2022. 

In urma analizei și a discuțiilor purtate, au fost validate prin vot (7P) documentele 

sus menționate. 

 

 

Punct 2 

HCF 

 

Au fost supuse analizei membrilor CF, punctele 2 și 3 din Plângerea prealabilă 

depusă la Registratura Rectorat, sub nr. 14067/05.10.2022,  referitoare la: 

1. HCF din 01.09.2022, punctul 2 

2. HCF din 22.09.2022, punctele 2 si 3 .  

In urma analizei și a discuțiilor purtate într-o notă de transparență și obiectivitate, 

față de conținutul punctului 2, aferent HCF din 01.09.2022 și conținutul punctelor 

2 si 3, aferente  HCF din 22.09.2022, membrii CF au deliberat prin vot, următoarele: 

1. Menținerea punctului 2 aferent HCF din 01.09.2022, în formularea 

existentă (7P); 

2. Menținerea punctelor 2 și 3 aferente HCF din 22.09.2022, în formulările 

existente (7P) 

Răspunsul HCF din data de 27.10.2022, referitor la punctele 2 si 3 din Plângerea 

prealabilă, respectiv, HCF din 01.2022, punctul 2 și HCF din 22.09.2022, punctele 

2,3, va fi transmis Compartimentului juridic din Rectorat. 
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Prof.dr.ing. Tuns Ioan 

Decanul Facultății de Construcți       

 

Punct 3 

ICF 

 

S-a prezentat stadiul pregătirii Conferinței internaționale CIBv 2022 și 

propunerea programului de desfășurare a evenimentului.  

Documentele finale vor fi transmise tuturor  invitatilor. 

Punct 4 

ICF 

1. S-a reiterat menținerea preocupării față de întocmirea operativă a  

documentelor necesare evaluarii externe ARACIS,  a PS-CCIA. 

2. S-a prezentat situația studenților din anii terminali, care nu au 

depus la Secretariat departament Titlul lucrării de finalizare a 

studiilor și cadrul didactic coordonator, precum și modalitatea de 

soluționare de către coordonatorul/coordonatorii 

programului/programelor de studii. 


