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Din Procesul verbal al 

 

Ordinea de zi:

1) Validarea formelor de sus
sesiunea suplimentar

2) Diverse 

 
Referitor la punctul 1
 
In unanimitate  de voturi au fost validate formele de 
examinare/discipline, din Sesiunea suplimentar
2020, înaintate de c
Inginerie civil ă 
pentru construc ții, pe baza propuner
cadrele didactice titulare. 
D- na prof. dr. ing.
asumarea re sponsabilit
căre cadrele didactice
Secretariatul decanat
web a facult ății, a programarii
sus ținere, validate in CF, iar
vor asigura, prin
learning, a tuturor
examen, programarea
proiectelor de semestru restante, etc. 
Secretariatul decanat 
examinatoare, lista
achitat taxa de examinare.
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Extras 

Procesul verbal al Ședinței Consiliului facult
din 06.05.2020 

Ordinea de zi: 

1) Validarea formelor de susținere a examenelor din 
sesiunea suplimentară, perioada:11.05-15.05.2020;

Referitor la punctul 1 

In unanimitate  de voturi au fost validate formele de 
examinare/discipline, din Sesiunea suplimentar ă

2020, înaintate de c ătre directorii Departamentului de 
ă și al Departamentului de Instala
ții, pe baza propuner ilor transmise de 

cadrele didactice titulare.  
na prof. dr. ing.  Maftei Carmen Elena subliniaz

sponsabilit ății desf ășur ării examenelor de 
didactice  titulare și asistente. 

decanat  se va î ngriji de postarea
ii, a programarii  examenelor și a for

inere, validate in CF, iar  cadrele didactice
prin  resursele create pe platforma e

learning, a tuturor  informa țiilor privind tematica de 
examen, programarea  studen ților, m odalitatea de predare a 
proiectelor de semestru restante, etc.  

decanat va difuza cadrelor didactice
examinatoare, lista  studen ților credita ți, care nu au 
achitat taxa de examinare.  

Turnului 5  

                                                           

                                    tel.: 

                       

ei Consiliului facultății, 

inere a examenelor din 
15.05.2020; 

In unanimitate  de voturi au fost validate formele de 
examinare/discipline, din Sesiunea suplimentar ă 11 -15 mai 

tre directorii Departamentului de 
i al Departamentului de Instala ții 

ilor transmise de 

Maftei Carmen Elena subliniaz ă  
examenelor de 

asistente.  
ngriji de postarea  pe pagina 

i a for mei de 
didactice  titulare 

platforma e -
tematica de 

odalitatea de predare a 

didactice  
care nu au 



 

 

Referitor la punctul 2
 
2.1 Stadiul promov

1.  Dl. Sl. dr.ing. Teofil
acțiunea de promovare
variant ă  dat

2.  Dl Sl.dr. ing. Radu
Slager Radio 
limba maghiar
text: "Vrei s
construc țiilor? Fii
Facultatea de Construc
ingineri cu compenten
instala țiilor
căilor ferate
studen ții nostri 
domeniul studiat! Programele
recunoscute  
Facultatea de Co
www.unitbv.ro/constructii

3.  Dl. prof. dr. ing. Tuns
angajamentul
promovare a facult
publicitar pe
de marcat a doua
perioad ă convenit

4.  Studenta Popica
alc ătuirea spoturilor
din partea absolven
asigurat în carier

5.  Dl. prof. dr. ing. Tuns
demersurilor ini
vederea finaliz
Radio Slager, Radio Sepsisi

6.  Se propune ca 
să se adreseze 
departamente, iar
relevante, text) sa fie transmise
adresa: f- ct@

 
2.2 Desfășurarea 

Dl. prof. dr. ing. Tuns
continu ării ac
desf ășurare a practicii
naționale actuale
întrunire. 

 

 

 

 

Referitor la punctul 2 

promovării facultății pe Facebook
dr.ing. Teofil  Găl ățanu informeaz ă

iunea de promovare  pe Facebook, în ultima 
dat ă spre consultare, a fost demarat

l Sl.dr. ing. Radu  Dorin propune o colaborare cu 
Slager Radio și Sepsi Radio, pentru difuzarea

maghiar ă, a spotului publicitar, cu urmatorul 
să ai o carier ă de succes în domeniul

iilor? Fii  studentul nostru!  Înscrie
Facultatea de Construc ții din Bra șov! Preg
ingineri cu compenten țe în proiectarea cl ă

iilor  pentru construc ții, a podurilor, 
ferate  și drumurilor.  Peste 90% dintre

nostri î și g ăsesc lo curi de munc
studiat! Programele  noastre de studii

 în 18 țări europene. Înscrie -
Facultatea de Co nstruc ții din Bra șov! Informa
www.unitbv.ro/constructii  
Dl. prof. dr. ing. Tuns  Ioan i și men ține  
angajamentul  privind sus ținerea cheltuielilor
promovare a facult ății, prin rularea spotului

pe televizoarele situate deasupra
marcat a doua  magazine Kaufland din Bra

convenit ă contractual . 
Popica  Denisa propune includerea î

spoturilor  publicitare și a unor
absolven ților, subliniind astfel

în carier ă,  la terminarea facult ă

Dl. prof. dr. ing. Tuns  Ioan sus ține continuarea
demersurilor ini țiate de dl. Sl. dr. Radu

finaliz ării modalit ății de colaborare cu 
Radio Slager, Radio Sepsisi , conducerea Kaufland.
Se propune ca următorul spot publicitar pe Facebook

 se adreseze programelor de studii din 
departamente, iar  propunerile de con ținut (
relevante, text) sa fie transmise  prin e -

ct@unitbv.ro, pân ă î n 15.05.2020. 

urarea practicii studențești 
dr. ing. Tuns  Ioan insist ă asupra  

acțiunii de identificare a modalit
urare a practicii  studente ști, in condi

actuale  și informarea CF la urm ătoarea

2 

Facebook 
ă CF , c ă 

ultima 
demarat ă. 

propune o colaborare cu 
difuzarea , in 

publicitar, cu urmatorul 
domeniul  

Înscrie -te la 
ov! Preg ătim 

cl ădirilor, a  
ii, a podurilor, 
Peste 90% dintre  
curi de munc ă în 

noastre de studii  sunt 
- te la 

ov! Informa ții  pe 

 
cheltuielilor  de 

spotului  
televizoarele situate deasupra  caselor 

din Bra șov, pe o 

includerea î n 
i a unor  mesaje 

astfel  viitorul 
facult ății. 

continuarea  
iate de dl. Sl. dr. Radu  Dorin, în 

ii de colaborare cu 
Kaufland.  
pe Facebook  

programelor de studii din 
inut (  imagini 

- mail, pe 
n 15.05.2020.  

 
iunii de identificare a modalit ății de 

in condi țiile 
toarea  
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