
 

 

Ședința de Consiliu al Facultății de Construcții 

din data de 23.06.2020 ora 16.00, sala de consiliu/on line 

Din totalul de 7 membri (5 cadre didactice și 2 studenți) au 
fost prezenți 5 , din care 4 cadre didactice și 1 student. 

Consiliul s-a întrunit în condiții statutare.  

Dl Decan prof.dr.ing. Tuns Ioan deschide ședința și anunță 
ordinea de zi, stabilită conform convocatorului 

Ordinea de zi: 

1.  Analiza/validarea Rapotului de sinteză privind 
evaluarea cadrelor didactice de către studenți, sem II, 
pe departamente, prezentate de: 

-Conf.dr.ing. Ungureanu Valentin Vasile-responsabil CEAC-D, 
departamentul de Inginerie civilă; 
-Conf.dr.ing. Horneț Mircea- departamentul de Instalații ptr 
construcții; 
      2.   Analiza/ validarea programării examenelor și a 
formelor de susținere transmise de departamente, penrtu 
sesiunea suplimentară ani terminali, care se va desfășura in 
perioada: 24.06.-26.06.2020; 
      3.   Sesiunea de examene de finalizare a studiilor: 
pregătire-înscriere-predare lucrări-desfășurare; 
     4.   Admitere 2020; 
     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 facut in 
baza discuțiilor purtate, a propunerilor și a votului exprimat 
deschis, consemnate in Registrul special de ședință Hotărârile 
Consiliului Facultății de Construcții din data de 23.06.2020,  
sunt redate in continuare. 
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Hotărârile Consiliului Facultății de Construcții 

din data de 23.06.2020 

HCFC 
nr. 1 

S-a validat  Raportul de sinteză privind evaluarea 
cadrelor didactice de către studenți, sem II, pe 
departamente, prezentat de: 
-Conf.dr.ing. Ungureanu Valentin Vasile-responsabil 
CEAC-D, departamentul de Inginerie civilă; 
-Conf.dr.ing. Horneț Mircea- departamentul de 
Instalații ptr construcții; 
 

HCFC 
nr. 2 

 S-au supus aprobării și s-au validat documentele 
referitoare la programarea examenelor și a formelor de 
susținere transmise de departemente, pentru sesiunea 
suplimentară aferentă anilor terminali, care se va 
desfășura in perioada:24.06-26.06.2020 
 
 

HCFC 

nr.3 

S-a propus și aprobat prelungirea termenului de predare 
a proiectelor de diplomă/lucrărilor de disertație, 
precum  și prelungirea termenului de înscriere pentru 
examenele de finalizare a studiilor,  până în data de 
27.06.2020, ora 15.00 
S-a propus și aprobat pentru sesiunea iulie 2020, o 
derogare de la Ghidul de elaborare a proiectului de 
diplomă/lucrării de disertație, în sensul acceptării 
acestora fără încadrarea în regulile de editare și a 
numărului minim de pagini.  
Prezentarea poster-ului rămâne obligatorie, iar 
prezentarea Power point este opțională. 
Pentru buna desfășurare a activității de evaluare 
online a proiectelor de diplomă/lucrărilor de 
disertație, s-a propus și acceptat, în condițiile 
respectării regulilor impuse de starea de alertă, 
prezența fizică în facultate, a membrilor și 
secretarilor de comisie. 
Lucrările de disertație, pot fi susținute: 

 pe trasee, pe subcomisii, cu acordul tuturor 
membrilor comisiei de evaluare a lucrărilor de 
disertație; 

  pe trasee, cu prezența tuturor membilor comisiei 
de evaluare a lucrărilor de disertație. 

 
 

HCFC 

nr.4 

S-a accentuat de către dl decan, importanța deosebită 
pe care o prezintă sesiunea de admitere pentru 
facultate, și în consecință pregatirea/ desfășurarea 
acestui proces; 
S-a informat CF asupra faptului că au fost semnate și 
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trimise la Rectorat, modelele de Contract de înscriere; 
Activitatea de promovare a facultății pe Facebook, 
Radio Tg. Mures, Radio Covasna, Televizoarele montate 
deasupra caselor de marcat într-un număr de  magazine 
Kaufland, este în desfășurare conform contractelor 
încheiate. 

HCFC 

nr.5 

Dl conf.dr.ing. Florin Tămaș-directorul depatamentului 
de Inginerie civilă, a prezentat rezultatul votului din 
CD (1vot pentru si 3 abțineri) , din data de 
23.06.2020, privind propunerile pentru  coordonatorii 
și echipele de evaluare a  programelor de studii CCIA, 
CFDP, MEMC, în urmatoarea componenta: 

 Program de studii: Construcții civile, 
industriale și agricole 

 conf.dr.ing. Paraschiva Mizgan-coordonator program 
Echipa de evaluare internă: sl.dr.ing. Teofil Gălățanu; 
sl.dr.ing. Radu Muntean 

 Program de studii: Căi ferate, drumuri și poduri 
conf.dr.ing. Valentin-Vasile Ungureanu-coordonator 
program 
Echipa de evaluare internă: conf.dr.ing. Marius Botiș; 
sl.dr.ing. Costel Pleșcan 

 Program de studii: Modernizare energetică în 
mediul construit 

prof.dr.ing. Ioan Tuns-coordonator program 
Echipa de evaluare internă: șl.dr.ing. Teofil Gălățanu; 
șl.dr.ing. Ovidiu Deaconu 
 
În urma discuțiilor purtate, s-a supus la vot 
propunerea făcută de către dl. conf. dr. ing. Florin 
Tămaș, în condițiile menționate la aliniatul precedent, 
propunere care a fost validată de către toți membrii 
CF, prezenți la ședința (5 voturi pentru). 

       

Prof.dr.ing. Tuns Ioan 

Decanul Facultății de Construcții     
   


