
Extras 

  din 

Procesul verbal al Ședinței Consiliului facultății, din 30.04.2020 

1. Validarea propunerilor CD, privind componența comisiilor de concurs/soluționare 

contestații, pentru posturile didactice  poz.10, poz.11, din Statul de funcțiuni al 

Departamentului de Inginerie civilă; 

S-a aprobat în unanimitate de voturi de către membrii Consiliului facultății 

componența comisiilor propuse de CD de Inginerie civilă, după cum urmează: 

Anexa 1 si Anexa 2 

 

2. Numirea si validarea comisiei de evaluare/notare a Probei Interviu, pentru 

programul de studii de master MEMC, sesiunea de admitere iulie-septembrie 2020; 

S-au facut propuneri de constituire a comisiei de evaluare/notare Proba interviu 

master, de catre  conf. dr. ing. Fratu Mariana,  Sl. dr. ing. Galatanu Teofil, Sl. dr. ing. 

Taus Daniel, prof. dr. ing. Tuns Ioan. 

Propunerile au fost validate de catre membrii Consiliului facultății, rezultând  

componența comisiei de evaluare/notare a Probei Interviu, pentru programul de 

studii de master MEMC, sesiunea de admitere iulie-septembrie 2020, după cum 

urmează 

Anexa 3 

 

3. Sesiunea suplimentară pentru anii terminali: pregătire- desfășurare- notare; 

Doamna prof. Maftei Carmen Elena, în calitate de prodecan cu activitatea didactică a facut o 

prezentare de ansamblu privind stadiul de pregătire și desfășurare a sesiunii suplimentare, 

pentru anii terminali, în regim online.  

In același context, s-au încadrat și intervențiile d-lui Sl. dr. ing. Radu Dorin, în calitate de 

prodecan cu activitatea de cercetare – informatizare, care a adus unele precizări tehnice 

asupra formelor de înscriere, examinare si notare. 

Dl. Sl. dr. ing. Gălățanu Teofil, în calitate de prodecan cu activitatea  studențească, 

accentuează necesitatea informării la timp a studenților privind planificarea și modul de 

desfășurare a examenelor. 

S-a stabilit în acest sens, ca  până cel tarziu în data de 05.05.2020, să fie transmisă la 

secretariat decanat, programarea examenelor, pe discipline și formele de susținere, pentru a 

fi validate in CF , centralizate  și postate pe pagina web a  facultății, până în data de 

07.05.2020.  

 

4. Stadiul promovării facultății pe Facebook 

Dl. Sl dr.ing. Teofil Gălățanu și dl. Sl dr. ing. Radu Dorin informează CF , că acțiunea de 

promovare  pe Facebook, în varianta dată spre consultare, va fi demarată in decursul 

saptămânii viitoare. 

In același context, dl Sl.dr. ing. Radu Dorin propune o colaborare cu magazinele Kaufland din 

Brașov,pentru rularea clip-ului facultății, pe monitoarele din magazine, precum si cu RATBV, 

pentru rularea clip-ului publicitar, in autobuze sau inscripționarea unor autobuze. 



Dl. prof. dr. ing. Tuns Ioan susține propunerea și se obligă să asigure fondurile necesare 

rulării spotului publicitar in 4 magazine Kaufland, pe o perioadă de doua saptămâni . 

In unanimitate de voturi s-a incuviințat demararea, de saptamana viitoare, a acțiunii de 

promovarea facultății, pe Facebook 

 

 

5. CIBv 2020 

 

Dl. prof. dr. ing. Tuns Ioan, aduce in atenția CF, regularitatea desfășurării anuale (de 

peste 8 ani) a  manifestării științifice specifice facultățiii, CIBv . 

Se discută și se analizează organizarea acestui eveniment științific în contextul situației  

actuale. 

Dl. sl. dr. ing. Radu Dorin apreciază nivelul științific al conferinței atins in anul 2019 și își 

exprimă îngrijorarea de scădere a cotației,  în contextul organizării online. 

Se stabilește astfel, efectuarea unei analize de detaliu asupra tuturor aspectelor legate 

de organizarea evenimentului în condițiile actuale, și reluarea discuției în vederea 

adoptării unei hotarâri, pânăîn jurul datei de 15.05.2020. 

 

6 Diverse 

1. Dl. prof. dr. ing. Tuns Ioan propune soluționarea cererii de înlocuire,  din funcția 

de responsabil orar, formulată de către dl. conf. dr. ing. Tămaș Florin. 

Se propun și se validează în unanimitate, ca responsabili orar: 

• Dl. Sl. dr. ing. Pleșcan Costel, pentru Departamentul de Inginerie civilă; 

• Dl. sl.dr. ing. Dragomir George, pentru Departamentul de Instalații pentru 

construcții 

2. Dl. prof. dr. ing. Tuns Ioan informează CF despre solicitarea motivată a d-lui conf. 

dr. ing. Tămaș Florin de a fi înlocuit din calitatea de membru în comisia de 

examen de finalizare a studiilor de licență, Programul de studiu CCIA și din 

calitatea de președinte al comisiei de susținere a lucrării de disertație, aferentă 

Programului de master MEMC. 

In urma analizei și a discuțiilor purtate, se validează în unanimitate, înlocuirea din 

calitatea de președinte al comisiei de susținere a lucrărilor de disertație si 

numirea în această calitate a d-nei conf. dr. ing. Mizgan Paraschiva. 

Se propune menținerea calității de membru in comisia de examen de licență, iar 

in funcție de evoluția situației privind forma de susținere a examenelor de 

finalizare a studiilor, să fie adoptată soluția în consecință (înlocuirea de către un 

membru supleant). 

3. Se propune numirea d-lui Sl. dr. ing. Pleșcan Costel în calitatea de membru in 

comisia de admitere, și înaintarea acestei solicitări, în vederea admiterii, către 

Prorectoratul didactic. 

4. Dl. prof. dr. ing. Tuns Ioan aduce spre informarea CF, sesizarea formulatăde către 

d-na Sl.dr. ing. Cazacu Christiana, privind posibilitatea restrângerii numărului de 

companii care acceptă efectuarea practicii studențești, ca urmare a situației 

actuale naționale. 

Se propune in acest sens, ca dl Sl.dr. ing. Gălățanu Teofil, în calitate de prodecan 

cu activitatea studențească, să facă o analiză de detaliu împreună cu responsabilii 

de practică, pe baza Convențiilor de practică încheiate intre facultate și unitățile 



economice de profil, eventual contact firme, etc. , iar rezultatele desprinse să fie 

aduse la cunoștință și discutate în CF, până cel tarziu în data de 15.05.2020, în 

vederea soluționării situației.  

5. Secretariatul decanat va anunța,în timp util cadrele didactice asupra condițiilor de 

participare a studenților creditați la examenele din sesiunea suplimentară 

11-15 mai 2020. 

6. Secretariatul decanat  se va îngriji de asigurarea accesului cadrelor didactice la 

Catalogul electronic, în sesiunea suplimentara 11-15 mai 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXA 1 

Post concurs 
Departament Inginerie Civilă 
Grad didactic Conferențiar 
Poziția în statul de funcțiuni 10 

Componența comisiei de concurs 

Statut Prenume NUME 
Grad didactic /  

de cercetare 
Instituția 

Preşedinte Prof.dr.ing. Tuns Ioan Profesor 
Universitatea 
Transilvania din 
Brașov 

Membri 
Prof.dr.ing. Isopescu 
Dorina Nicolina 

Profesor 
Universitatea Tehnică 
”GH. Asachi” Iași 

 
Conf.dr. ing. Teleman 
Elena-Carmen 

Conferențiar 
Universitatea Tehnică 
”GH. Asachi” Iași 

 
Conf.dr. ing.  Țepeș Onea 
Florin 

Conferențiar 
Universitatea 
”Ovidius” Constanța 

 
Conf.dr.ing. Dosa Adam 
Ștefan 

Conferențiar 
Universitatea 
Transilvania din 
Brașov 

Membri supleanți 
Conf.dr.ing. Cobîrzan 
Nicoleta 

Conferențiar 
Universitatea Tehnică 
din Cluj-Napoca 

 
Conf.dr.ing. Șerbănoiu 
Adrian Alexandru 

Conferențiar 
Universitatea Tehnică 
”GH. Asachi” Iași 

Componența comisiei de contesații 

Preşedinte 
Prof.dr. ing.  Scutaru 
Luminița Maria 

Profesor 
Universitatea 
Transilvania din 
Brașov 

Membri 
Prof.dr.ing. Diaconu-
Șotropa Dan 

Profesor 
Universitatea Tehnică 
”GH. Asachi” Iași 

 Prof.dr.ing. Dan Sorin Profesor 
Universitatea 
Politehnica Timișoara 

 Conf.dr.ing. Aciu Claudiu  Conferențiar 
Universitatea Tehnică 
din Cluj-Napoca 

 
Conf.dr.ing. Botiș Marius 
Florin 

Conferențiar 
Universitatea 
Transilvania din 
Brașov 

Membri supleanți 
Conf.dr.ing. Petzek 
Eduard 

Conferențiar 
Universitatea 
Politehnica Timișoara 

 
Conf.dr.ing. Pescaru 
Radu Aurel  

Conferențiar 
Universitatea Tehnică 
”Gh. Asachi” Iași 

 

 

 

 

 

 



ANEXA 2 

Post concurs 
Departament Inginerie Civilă 
Grad didactic Conferențiar 
Poziția în statul de funcțiuni 11 

Componența comisiei de concurs 

Statut Prenume NUME 
Grad didactic /  

de cercetare 
Instituția 

Preşedinte Prof.dr.ing. Tuns Ioan Profesor 
Universitatea 
Transilvania din Brașov 

Membri 
Prof.dr.ing. Isopescu 
Dorina Nicolina 

Profesor 
Universitatea Tehnică 
”Gh. Asachi” din Iași 

 
Conf.dr.ing. Șerbănoiu 
Adrian Alexandru 

Conferențiar 
Universitatea Tehnică 
”Gh. Asachi” din Iași 

 
Conf.dr.ing.  Țepeș Onea 
Florin 

Conferențiar 
Universitatea ”Ovidius” 
din Constanța 

 
Conf.dr.ing. Mizgan 
Paraschiva 

Conferențiar 
Universitatea 
Transilvania din Brașov 

Membri supleanți 
Conf.dr.ing. Cobîrzan 
Nicoleta 

Conferențiar 
Universitatea Tehnică din 
Cluj-Napoca 

 
Conf.dr.ing. Teleman 
Elena-Carmen 

Conferențiar 
Universitatea Tehnică 
”Gh. Asachi” din Iași 

Componența comisiei de contesații 

Preşedinte 
Prof.dr.ing.  Scutaru 
Luminița Maria 

Conferențiar 
Universitatea 
Transilvania din Brașov 

Membri 
Prof.dr.ing. Diaconu-
Șotropa Dan 

Profesor 
Universitatea Tehnică 
”Gh. Asachi” din Iași 

 Prof.dr.ing. Dan Sorin Profesor 
Universitatea Politehnica 
Timișoara 

 Conf.dr.ing. Aciu Claudiu  Conferențiar 
Universitatea Tehnică din 
Cluj-Napoca 

 
Conf.dr.ing. Botiș Marius 
Florin 

Conferențiar 
Universitatea 
Transilvania din Brașov 

Membri supleanți 
Conf.dr.ing. Petzek 
Eduard 

Conferențiar 
Universitatea Politehnica 
Timișoara 

 
Conf.dr.ing. Pescaru 
Radu Aurel  

Conferențiar 
Universitatea Tehnică 
”Gh. Asachi” din Iași 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Anexa 3 

 

COMISIA DE ADMITERE 

PROBA DE INTERVIU MASTER 

SESIUNEA IULIE-SEPTEMBRIE 2020 

 

 

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

2.  Conf.dr.ing. Paraschiva Mizgan                       - membru 

3.  Conf.dr.ing. Valentin Vasile Ungureanu   - membru  

4.  Conf.dr.ing. Marius Florin Botiș                                        - membru  

ț5. Conf.dr.ing. Mircea Hornet                                          - membru 

6. Conf.dr.ing. Gavrilă Muntean                      - membru 

7. Conf.dr.ing. Marius Mihai Măntulescu   - membru 

8. Conf.dr.ing. Ioan Lucian Cirstolovean    - membru 

9. Conf.dr.ing. Fani-Nicolae Iordan    - membru 

 

Membri supleanți: 

1. prof.dr.ing. Carmen Elena Maftei                

2. Sef lucr. dr. ing. Christiana Emilia  Cazacu  

3. sef lucr.dr.ing. Ovidiu Deaconu            

 

 

                                                                                                                                                

 


