
 

 

 

 

 

 

 
 
Extras din Sedinta de Consiliu al Facultatii de Constructii
 

Data si ora intalnirii:12.02

 

Locul de desfasurare: Corp J, sala J II 5

 

Procent de participare: 10

 Ordinea de zi: 
1)Analiza si validarea criteriilor de admitere si 

septembrie 2020; 

2)Validarea taxei de scolarizare ptr anul univ.2020

iulie -septembrie 2020;

 3)Propunerea si validarea Comisiei de admitere pe

               2020; 

 4) Diverse 

 
Rezumatul sedintei de CF 
Referitor la punctul 1: 

Conform Anexelor 

Referitor la punctul 2: 

Conform Anexelor  1si 2;

Referitor la punctul 3: 

             Conform Anexei 3;

Referitor la punctul 4: 

 

• Aprobarea Fiselor

V.V. Ungureanu;

• Respectarea 

recenzate

• Finalizarea 

de masterat 

• Primire p

studii de masterat

Propunerile de imbunatatire vor contine: Denumirea disciplinei,  Fisa disicplinei,  

CV-ul cadrului didactic de predare;

Propunerile de imbunatatire vor fi transmise in format letric si electronic , 

coordonatorului de studiu de 

•  Intocmirea formei finale 

programului de studii 

Sl.dr.ing. Ovidiu Deaconu

 

 

 

 

Prof.dr.ing. Ioan TUNS, 

Decanul Facultatii de Constructii

Sedinta de Consiliu al Facultatii de Constructii

12.02.2020, ora 16.00 

: Corp J, sala J II 5 

100% 

Analiza si validarea criteriilor de admitere si departajare, pentru sesiunea iulie

Validarea taxei de scolarizare ptr anul univ.2020-2021 si de admitere ptr sesiunea 

; 

Propunerea si validarea Comisiei de admitere pe facultate, ptr sesiunea iulie

Rezumatul sedintei de CF  
 

nexelor  1si 2; 

 

nexelor  1si 2; 

 

; 

 

Aprobarea Fiselor de disciplina  aferente poz.8  din Statul de functii

V.V. Ungureanu; 

Respectarea  termenului de transmitere la” IOP Conference Series

recenzate- Termen: 14.02.2020, Raspunde: Comitetul de organizare CIBv 2019;

Finalizarea anexelor aferente „Fisei vizitei” ptr reacreditare 

de masterat MEMC- Termen: 05.03.2020,  Raspunde : Sl.dr.ing. Teofil G

imire propuneri de imbunatatire a Planului de invatamant 

de masterat MEMC -Termen: 05.03.2020;   

Propunerile de imbunatatire vor contine: Denumirea disciplinei,  Fisa disicplinei,  

ul cadrului didactic de predare; 

Propunerile de imbunatatire vor fi transmise in format letric si electronic , 

coordonatorului de studiu de masterat: prof.dr.ing. Ioan Tuns;

Intocmirea formei finale imbunatatite  a Planului de invatamant aferent 

programului de studii de masterat  MEMC - Termen: 12.03.2020;

l.dr.ing. Ovidiu Deaconu; 

Constructii 

Sedinta de Consiliu al Facultatii de Constructii 

departajare, pentru sesiunea iulie-

2021 si de admitere ptr sesiunea  

facultate, ptr sesiunea iulie-septembrie    

de disciplina  aferente poz.8  din Statul de functii-dl.conf.dr.ing. 

IOP Conference Series”  a articolelor 

: Comitetul de organizare CIBv 2019; 

ptr reacreditare programului de studiu 

: Sl.dr.ing. Teofil Galatanu; 

ropuneri de imbunatatire a Planului de invatamant  pentru programul de 

Propunerile de imbunatatire vor contine: Denumirea disciplinei,  Fisa disicplinei,   

Propunerile de imbunatatire vor fi transmise in format letric si electronic , 

masterat: prof.dr.ing. Ioan Tuns; 

a Planului de invatamant aferent 

12.03.2020; Raspunde: 



             Anexa 1 
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV 
FACULTATEA CONSTRUCTII     

Programe de studii și condiții de admitere pentru anul universitar2020-2021 -sesiunea de admitere: IULIE 2020 
Învățământ de licență –cursuri CU FRECVENȚĂ (Ciclul I de studii universitare) 

 
 
 

 
 

Domeniul de licență 
Capacitate de 

școlarizare 

Programul de studii Numărl ocuri 
2020-2021 

 
 

Condiții de admitere *Locuri 

finanțate 

de la 

bugetul de 

stat 

 

*Taxă 

     
Admiterea pentru ciclul I, cursuri cu frecvență, 

va consta într-un concurs de dosare, media 

de admitere fiind formată din: 

1. media generală obtinută la examenul 

de bacalaureat: 50%; 

2. nota obtinută la bacalaureat, la proba    

obligatorie a  profilului(Ec): 50%.  

Condidatii premiati la olimpiadele 
nationale/internationale, recunoscute de 
MEC, sunt admisi de drept la programele 
de studii pentru care opteaza. 
 

La medii egale departajarea se face după : 

1.media generală a examenului de 

bacalaureat; 
2.nota obtinută de canditat la proba 

obligatorie a examenului de bacalaureat - 

proba Ea 

 

Taxa de școlarizare: 3500 lei/an de studii 
Taxă de admitere: 200 lei 

 

Criteriul de ierarhizare: optiune/medie 
 

Optiunea este prioritara mediei 

Inginerie civilă 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingineria instalatiilor 

105 CCIA + CFDP (din anul III) 
77 

+1Rrom 

 
 

27 
 
 

60 IC 
29 

+2Abs. 
rurale 

 
 
 
 
 
 
 

29 
 
 
 
 
 
 
 

                 Nota  pozitiile marcate cu asterix se refera la nivelul anului universitar :2019-2020 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                     Decan, 
                                                                                                                                                                                                               Prof. dr. Ing. Ioan Tuns 



            Anexa 2 
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV 
FACULTATEA CONSTRUCTII 

Programe de studii, număr de locuri și condiții de admitere pentru anul universitar2020-2021 
Sesiunea de admitere:IULIE 2020 

 
Masterat 

2 ani (4 semestre), forma de învățământ CU FRECVENȚĂ 
 
 
Domeniul 

 
 

Programul de studiu 

 MASTERAT 

 

Numar de locuri 
2020 - 2021 

 

 
Concursul de admitere pentru ciclul II de studii universitare ce va consta în: 

*Buget *Taxă 

Inginerie 
civila si 
instalatii 

Modernizare energetica in mediul 
construit 

 

 

 

46 

+1 an 

pregatitor 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

Concurs pe bază de dosar si interviu tematic 

Media de admitere este calculată astfel:  
• 70 % - media examenului de diploma ; 

• 30 % -  nota la interviu tematic sustinut cu comisie de admitere 

La medii egale, departajarea se face în funcție de:  

1. Nota obtinută la sustinerea proiectului de diploma ; 

 2. Media anilor de studiu din ciclul de licenta 

Admiterea candidatilor se face in ordinea descrescatoare a mediilor. 
 

Cerințe: Se pot înscrie absolvenți cu studii universitare cu diplomă de licență. 

Data desfăşurării probei orale:iulie 2020 (se va programa pe zile si va fi afisata din 

timp) 

Taxă de admitere: 200 de lei 
Taxă şcolarizare anuală: 3500 de lei/an de studii 

Nota: pozitiile notate cu asterix sunt la nivelul anului universitar 2019-2010 
 
 
 
                                                                                                                                                                                             Decan, 
                                                                                                                                                                                          Prof. dr. ing. Ioan Tuns 



 

Anexa 3 

COMISIA DE ADMITERE PE FACULTATE 

pentru concursul de admitere, sesiunea iulie-septembrie 2020 

 

1.  Prof.dr.ing. Ioan TUNS     - Preşedinte 

2.  Sef lucr.dr.ing. Christiana Emilia CAZACU                      - Secretar I 

3.  Sef lucr.dr.ing. Teofil Florin GALATANU   - Secretar II  

4.  Sef.lucr.dr.ing. Radu Dorin                                                             - membru  

5. Sef.lucr.dr.ing Daniel TAUS                                                - membru 

6. Sef.lucr.dr.ing.  George Dragomir                      - membru 

7. sef.lucr.dr.ing. Alin Ionut Brezeanu    - membru 

8. Mihaela Ciubotaru-secretar sef    - membru 

9. Gabriela Tota      - membru 

Comisia pentru prelucrarea informatizată a datelor: 

1. Sef lucr.dr.ing.  Ovidiu Deaconu               - membru 

2. Sef lucr. dr. ing. Daniel Taus               - membru 

 

Prof.dr.ing. Ioan TUNS, 

Decanul Facultatii de Constructii 

 

                                                                                                                                                         

Str. Turnului 5 

500152 – Brașov 

tel.: (+40) 268.548.228 ,548378 

f-ct@unitbv.ro | www.unitbv.ro/fconstructii 
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