
 

                             

 

Extras din Sedința de Consiliu al Facultăți i de Construcții 

din data de 29.06.2022 ora 11.00, Sala JI.1/ on line 

Consiliul facultății s-a întrunit în condiții statutare, în prezența a 6 membri (4 cadre didactice 

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

La Ședința de consiliu au participat, in calitate de invitați: conducerea facultății, conducerea 

departamentelor 

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

ordinea de zi. 

Ordinea de zi: 

 

1. Examenele de finalizare a studiilor ( Sesiunea Iulie 2022 și Sesiunea Februarie 

2023); 

2. Admiterea 2022 – Sesiunea de vară ; 

3. Stabilirea tematicii și a bibliografiei aferente examenelor de finalizare a studiilor, 

anul universitar 2022-2023 ( sesiunea Iulie 2023 și sesiunea Februarie 2024); 

4. Avizarea conducătorilor pentru proiectele de diplomă/lucrările de disertație  și  a 

numărului maxim de studenți/conducător, anul univ. 2022-2023, stabilite de către 

departamentele coordonatoare; 

5. Diverse.  

 

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 29.06.2022 sunt redate ȋn 

continuare. 
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Hotărârile/Informările  Consiliului Facultății de Construcții 

din data de 29.06.2022 

 

Punct 1 

 

HCF 

 

 

Continuând procedura anterioară stabilită în Sedinta Consiliului Facultatii din 

data de 07.04.2021 privind organizarea examenului de finalizare cu o singură 

probă de concurs, pentru Sesiunea Iulie 2022 și  Sesiunea Februarie 2023, 

Consiliul facultății a reconfirmat, prin vot (6P), organizarea examenului de 

finalizare a studiilor de licență cu o singură probă, astfel:  

•         Ciclul I – Licentă 
Număr probe de concurs : 1 probă – Susținerea proiectului de diplomă; 
Evaluarea prestației candidaților: 
Fiecare membru din comisia de examen (inclusiv președintele) va evalua 

prestația candidaților prin acordarea a doua note intregi (de la 1 la 10), astfel: 
     -        O notă pentru cunoștințele teoretice aferente programului de studii  

               de licență; 
     -        O notă pentru suținerea proiectului de diploma. 

 Nota finală (nota întreagă) acordată prestației candidaților de către fiecare 

membru din comisia de examen (inclusiv președintele) , reprezintă media 

celor două note precizate mai sus.  
Studenții din anul final au fost înștiințați de către cadrele didactice în timp util 

cu privire la organizarea examenului de finalizare a studiilor, inclusiv 

prin  afișare pe site-ul facultății. 

 
De asemenea, s-au stabilit, pentru Sesiunea Iulie 2022, datele de examen 

pentru programele de studii de licență și de masterat, după cum urmează: 

1. Programul de studii de licență CFDP – 05.07.2022; 

2. Programul de studii de licență IC – 05.07.2022 

3. Programul de studii de masterat (Traseele 1,2,3,4) – 06.07.2022; 

4. Programul de studii de licență CCIA  – 07.07.2022 si 08.07.2022; 

 

Programarea orară a studenților/PS/sala și încărcarea pe platforma e-Learning 

se vor face de către secretarii de comisii de examen, in ziua/prima zi, după 

închiderea aplicației de încărcare a lucrărilor de finalizare studii. 

 Datele de examen pe programe de studii, privind ziua, sala, intervalul orar 

programat, se vor încărca pe site-ul facultății, în aceeași zi cu cele de pe 

platformă, prin grija secretarilor de comisii de examen, responsabil site 

facultate, prodecan cu activitatea de cercetare și informatizarea. 

 

Punct 2 

ICF 

 

Admiterea din Sesiunea Iulie 2022 se va face pentru programele de studii de 

licență și masterat, pe următoarele locuri: 

1. PS- CCIA + CFDP (Trunchi comun – Inginerie civilă) – 77 locuri bugetate 

+ 26  locuri cu taxă; 1loc Rrom + 1 loc liceu mediul rural; 

2. PS – IC -  28  locuri bugetate +  31  locuri cu taxă+ 1 loc liceu mediul 

rural; 

3. PS-MEMC -32  locuri bugetate +13 locuri cu taxă 

 

 

Tematica și bibliografia aferente examenelor de finalizare a studiilor în anul 

universitar 2022 – 2023 (sesiunea Iulie 2023 și sesiunea februarie 2024) 

pentru programele de studii de licență și masterat: PS-CCIA, PS-CFDP, PS-IC, 
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Prof.dr.ing. Tuns Ioan 

Decanul Facultății de Construcții       

Punct 3 

HCF 

PS-MEMC, au fost stabilite ptin vot (6P) de către membrii CF prezenți la 

ședință. 

Tematica și bibliografia se vor publica pe site-ul facultății prin grija 

responsabilului site și a prodecanului cu activitatea științifică și 

informatizarea. 

 

 

 

 

Punct 4 

HCF 

 

S-au avizat  listele conducătorilor științifici pentru proiectele de 

diplomă/lucrările de disertatie, anul universitar 2022-2023, precum si  

numărul maxim de studenți/conducator, stabilite de către departamentele 

coordonatoare și comunicate la Secretariat decanat prin directorii de 

departamente. 

Lista cadrelor didactice coordonatoare proiecte diplomă/lucrări de disertație 

și numărul maxim de studenți/coordonator, pentru  programele de studii de 

licență și masterat vor fi încărcate pe site-ul facultății prin grija responsabilului 

site, directorilor de departamente, prodecanului cu activitatea de cercetare și 

informatizarea. 

 

 

Punct 5 

ICF 

 

S-a stabilit finalizarea procesului de încarcare a Planurilor de invățământ 

pentru programele de studii de licență și masterat, conform instrucțiunilor de 

la Prorectoratul didactic, de către coordonatorii programelor de studii, până 

pe data de 01.07.2022. 

 

 


