
 

 

Ședin ța de Consiliu al Facult ății de Construc ții 

din data de 05.06.2020 ora 11.00, 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 si 2 studenti. 

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.  Sesiune examene semestrul al II lea-
pregatire,desf ășurare; 

2.  Sesiune examene de finalizare studii- pregatire, 
desf ășurare; 

3.  Admitere 2020; 

4.  Analiza/ validare dosare prelungire activitate, 
transmise de departamente; 

5.  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 05.06.2020 
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Hot ărârile Consiliului Facult ății de Construc ții 

din data de 05.06.2020 

HCFC 
nr. 1 

Sesiunea de examene de var ă, din perioada 06.06-05.07.2020, 
se va desf ășura conform planific ării și a formelor de 
sus ținere transmise de departamente și validate in CF, în 
condi țiile  Regulamentului privind activitatea profesională 
a studenților,  corelat cu modalitatea de sus ținere  online. 
Răspund: cadrele didactice titulare;  
Termen: 05.07.2020  

HCFC 
nr. 2 

Sesiunea de examene de finalizare a studiilor, se v a 
desf ășura conform Metodologiei de organizare și desfășurare 
a examenelor de finalizare a studiilor  și a Instructiunilor 
transmise de Rectorat, privind su ținerea online a acestei 
forme de examen. 
Prodecanul cu activitatea de cercetare și informatizarea, 
dl. șl.dr.ing.  Radu Dorin va acorda asisten ță tehnic ă 
necesar ă desf ășur ării normale pe platforma E-learning , a 
examenului de finalizare a studiilor 
 
Raspund: pre ședin ții de comisii, secretarii de comisii, 
secretar șef facultate; 
Termen: perioada de desf ășurare a examenelor 

HCFC 

nr.3 

Continuarea campaniei de promovare pe Facebook, Rad io Tg. 
Mures, Radio Covasna și prin Magazinele Kaufland a 
Facult ății de Construc ții și a programelor de studii. 
 
Raspund: decanul, prodecanul cu activitatea didacti că, 
prodecanul cu activitatea de cercetare știin țific ă și 
informatizarea, prodecanul cu activitatea studen ților și 
leg ătura cu mediul economic; 
Termen: pe durata derul ării contractelor de promovare a 
facult ății 
 

HCFC 
nr. 4 

Au fost puse în discu ție dosarele transmise de Departamentul 
de inginerie civil ă și Departamentul de Instala ții pentru 
constructii, privind prelungirea de activitate pent ru anul 
universitar 2020-2021, a  d-lui prof.dr.ing. Ioan T uns, 
respectiv a d-lui conf.dr.ing. Mircea Horne ț. 

Membrii Consiliului facult ății ( prezen ți în num ăr de 7, din 
totalul de 7) și-au exprimat prin vot secret, acordul 
privind prelungirea activit ății didactice pentru anul 
universitar 2020-2021, dup ă cum urmeaz ă:  

1. prof. dr.ing. Ioan Tuns – 7 voturi aviz favorabi l; 

2. conf.dr. ing. Mircea Horne ț – 7 voturi aviz 
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favorabil 

 

HCFC 
nr. 5 

5.1 S-au încheiat formalit ățile de efectuare a pl ății c ătre 
IOP Publishing, pentru publicarea articolelor sus ținute la 
CIBv 2019, recenzate și transmise c ătre editura. 

5.2 Procesul de încheiere a Conven țiilor de practic ă dintre 
studen ți si firme de profil agreate de c ătre ace știa, este 
în derulare, iar prin implicarea responsabililor de  practic ă 
și a prodecanului cu activitatea studen ților și a leg ăturii 
cu mediul economic, se va asigura posibilitatea efe ctu ării 
practicii anuale, de c ătre to ți studen ții din facultate. 

Raspund: responsabilii de practic ă; 

Termen: 01.07.2020 

5.3 Deschiderea cataloagelor electronice, pentru se siunea 
semestrial ă iunie-iulie 2020, sesiunea suplimentar ă pentru 
anii terminali și de preg ătire a proiectului de diplom ă 
/lucr ării de diserta ție. 

Raspunde; secretar șef pe facultate; 

Termen: 06.06.2020 

 

       

Prof.dr.ing. Tuns Ioan 

Decanul Facult ății de Construc ții     

   


