
 

 

Ședin ța de Consiliu al Facult ății de Construc ții 

din data de 28.05.2020 ora 10.30, sala de consiliu/ on line 

Din totalul de 7 membri (5 cadre didactice și 2 studen ți) au fost 
prezen ți 7, din care 5 cadre didactice și 2 studen ți. 

Consiliul s-a întrunit în condi ții statutare.  

Dl Decan, prof.dr.ing. Tuns Ioan, deschide ședin ța și anun ță 
ordinea de zi, stabilit ă conform convocatorului. 

Ordinea de zi: 

1. Analiz ă și hot ărâre/hot ărâri privind activitatea didactic ă 
desf ășurat ă online(conform inform ării din Ședin ța CF din 
25.05.2020) de c ătre 3 cadre didactice din departamentul de 
Inginerie civi ă; 

2. Diverse 

 

Au urmat propunerile, sugestiile, opiniile cu valoa re de 
recomandare a membrilor consiliului cu privire la o rdinea de zi. 

 

Redactarea Hot ărârilor Consiliului Facult ății, dup ă discu țiile 
purtate și a votului exprimat deschis s-au f ăcut pe baza 
con ținutului procesului verbal înregistrat în registru special de 
ședin ță și sunt anexate in EXTRAS – Hot ărârile Consiliului 
Facult ății de Construc ții din data de 28.05.2020 
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Hot ărârile Consiliului Facult ății de Construc ții 

din data de 28.05.2020 

HCFC 
nr. 1 

Se aprob ă cu unanimitate de voturi solu ționarea problemelor 
transmise prin e-mail de  către directorul departamentului de 
Inginerie Civil ă, dup ă cum urmeaz ă: 

- pentru disciplina Fundatii proiect ,  recuperarea sedintelor on-
line, pân ă în data de 05.06.2020 ,conform programului intocmi t de 
cadrul didactic, de comun acord cu studentii, aprob at de catre 
directorul de departament, astfel încât studen ții s ă î și poat ă 
prezenta/preda la timp proiectul de semestru;  

- pentru disciplina Statica II (seminar), se vor ac orda  
consulta ții, de c ătre cadrul didactic titular de disciplin ă.  
Numărul de ședin țe și datele se stabilesc de comun acord cu 
studen ții,  avand in vedere ca acestia au avut posibilitatea 
(comunicata prin e- mail)  frecventarii seminariilor sustinute de 
cadrul didacic titular al di sciplinei Statica constructiilor, din 
data de 08.04.2020 

- pentru disciplina „Tehnologii specifice lucr ărilor de c ăi 
ferate”, întrucât studen ții au putut accesa cursurile și 
seminariile postate de c ătre titularul de disciplin ă iar 
coordonatorul programului de studii consider ă c ă materialele 
furnizate sunt în acord cu programa, titularul de d isciplin ă va  
stabili un program de consulta ții ce se vor derula pe platform ă, 
pana în data de 05.06.2020. Num ărul de ore aferente sedintelor de 
consultatii se stabile ște de comun acord cu studen ții si va asigura 
posibilitatea completarii prelegerilor/explicatiilo r, in 
conformitate cu tematica din F isa disciplinei, continuta in 
suporturile de curs/seminarii incarcate pe platform a e-Learning. In 
paralel cu programul de consultatii se vor desfasur a si sedintele 
online, conform orar. De comun acord cu studentii, fara afectarea 
pregatirii pentru examen a altor discipline, sedint ele d e 
consultatii  pot fi efectuate si in perioada de pre gatire pentru 
examen la aceasta disciplina.  

Programul va fi transmis c ătre directorul de departament, decanat  
și c ătre prorectoratul didactic. 

Suportul tehnic și logistic pentru derularea activitatii online , 
consultatii/preg ătire, aferente disicplinei ”Tehnologii specifice  
lucr ărilor de c ăi ferate”, se va asigura de c ătre facultate.  

Răspund: cadrele didactice titulare; Termen: conform programare 

HCFC 
nr. 
2.1 

În conformitate cu Carta Universit ății Transilvania din Bra șov, 
atribu țiile prodecanilor desemna ți, au fost  aduse la cunostinta 
membilor CF si sunt publicate pe pagina web a facul tatii  

HCFC 

nr.2.2 

Consiliul Facult ății de Construc ții a fost informat despre num ărul 
de locuri alocat programelor de s tudii ce se deruleaz ă în 
facultate, aferent admiterii pentru anul universita r 2020-2021 , 
dupa cum urmeaza: 

Inginerie civil ă : 84 locuri bugetate și 21 cu tax ă; 

Instala ții pentru Construc ții: 30 locuri bugetate și 30 cu tax ă; 

Modernizare Energetica in Mediul Construit: 46 locu ri bugetate si 4 
cu taxa 

HCFC La propunerea d-lui prodecan șl.dr.ing. Radu Dorin, secretariatul 
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nr. 
2.3 

va întocmi pachete cu instruc țiuni privind admiterea 2020, 
sus ținerea examenelor de semestru (sesiunea iunie- iulie 2020) si de 
finalizare a studiilor, sesiunea iulie 2020 

Răspunde: secretariat decanat, prodecan cu activitatea de cercetare 
si informatizarea ; Termen: 05.06.2020  

Decan Facultatea de Construc ții  

Prof.dr.ing. Tuns Ioan 


