
 

 

Ședința de Consiliu al Facultății de Construcții 

din data de 30.08.2021 ora 11.00, sala de consiliu/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) 

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

stabilit prin  ordinea de zi. 

Ordinea de zi: 

1.  Sesiunea de restanțe, reexaminări și examene amânate medical - 2021; 

2.  Stadiul pregătirii dosarelor preliminare pentru propunerile de programe de 

studii de masterat cu predare ȋn limba română; 

3. Stadiul pregătirii dosarelor preliminare pentru propunerile de programe de 

studii de masterat cu predare ȋn limba engleză; 

4. Stadiul pregătirii CIBv 2021; 

5. 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 17.06.2021  sunt 

redate ȋn continuare. 
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Hotărârile/Informările  Consiliului Facultății de Construcții 

din data de 17.06.2021 

 

Punct 1 

 

ICF/HCF 

 

 

Dl decan prof.dr.Ing. Ioan Tuns a subliniat importanța desfășurării 
examenelor pentru sesiunile de restanțe, reexaminări și examene 
amanate medical, conform programării stabiltă de către fiecare cadru 
didactic titular, cu respectarea prevederilor regulamentare privind 
activitatea profesională a studenților  respectiv, a examenelor 
desfășurate ȋn sesiunile suplimentare și speciale, după caz, dacă 
acestea vor fi propuse și aprobate ȋn Consiliul facultății. 
 
Din motive bine ȋntemeiate, pentru desfășurarea examenelor din 
sesiunile de restanțe, reexaminări, examene amânate medical și după 
caz, a examenelor din sesiunile suplimentare și speciale, aferente 
disciplinelor susținute ȋn anul universitar 2020-2021, ȋn calitate de 
titular, de către d-na conf.dr.ing. Paraschiva Mizgan și dl conf.dr.ing. 
Mircea Horneț, s-a stabilit emiterea de către decan, a deciziilor de 
numire a două comisii formate din câte două cadre didactice, 
respectiv: 

1. Conf.dr. ing. Florin Lucian Tamaș; 
2. Dr. ing. Ciprian Cismaș,  

pentru prima poziție, și: 
1. Conf. dr. ing. Cristi Nastac; 
2. Sl. Dr. ing. Sorin Bolocan,  

pentru cea de-a doua poziție, cu menționarea cadrului didactic 
care va trece notele ȋn catalog pentru fiecare comisie.  

Comisiile numite, vor colabora cu cele două cadre didactice pe care le 
ȋnlocuiesc, pentru pregătirea și desfășurarea examenelor.  
     

 

Punct 2 

ICF 

 

Pregătirea documentelor aferente dosarelor preliminare pentru 

propunerile de programe de studii de masterat: Ingineria construcțiilor 

durabile (Departamentul Inginerie civilă, PS – CCIA), Modernizare 

Energetică ȋn Mediul Construit (Departamentul de Instalații, denumire 

modificată față de etapele de pregătire anterioară), se derulează 

conform calendarului stabilit, astfel ȋncât acestea vor putea fi depuse la 

Rectorat ȋn cursul lunii septembrie. 

Răspund: echipele de lucru/programe de studiu de masterat 
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Prof.dr.ing. Tuns Ioan 

Decanul Facultății de Construcții       

 

Punct 3 

ICF 

 

Stadiul pregătirii documentelor pentru programele de studii de masterat 

cu predare ȋn limba engleză:  Hazarduri naturale si evaluarea riscului ȋn 

Ingineria civilă si Project manager și regenerare urbană, se derulează 

conform calendarului stabilit. 

Programul de studii de masterat Hazarduri naturale și evaluarea 

riscului ȋn ingineria civilă, a fost ȋnscris ȋn RNCIS, ȋn prezent lucrându-

se la forma finală a dosarului, care este pregătit ȋn proporție de peste 

95%.  

Punct 4 

ICF 

Conform informării făcute de către dl prodecan cu activitatea de  

cercetare și informatizarea Sl. dr. ing. Radu Dorin, etapele de pregătire 

a Conferinței Internaționale CIBv 2021, se derulează conform 

programului stabilit de către Conducerea facultății și Comitetul de 

organizare. 

Față de informațiile pe care le avem la data prezentei ședințe, 

desfășurarea Conferinței Internaționale CIBv 2021, se va face on line. 

  


