
 

 

Ședin ța de Consiliu al Facult ății de Construc ții 

din data de 11.06.2020 ora 15.00, sala de consiliu/ on line 

Din totalul de 7 membri (5 cadre didactice și 2 studen ți) au 
fost prezen ți 6, din care 4 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.   Analiza programelor de studii de licen ță și master -
Not ă de fundamentare; 

2.  Operare note în Catalogul electronic pentru 
disciplinele: 
ciclul I de licență 
- Preg ătire proiect de diplom ă 
- Practica și elaborarea proiectului de diplom ă 
ciclul II de master 
- Activitate de practic ă și/ sau cercetare știin țific ă  
- Elaborarea lucr ării de diserta ție 

      3.     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 s-a facut in 
baza discu țiilor purtate, a propunerilor și a votului exprimat 
deschis, consemnate in Registrul special de ședin ță.  

Hot ărârile Consiliului Facult ății de Construc ții din data de 
11.06.2020, inclusiv Anexa1, sunt redate in continu are. 
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Hot ărârile Consiliului Facult ății de Construc ții 

din data de 11.06.2020 

HCFC 
nr. 1 

În acord cu Planul managerial și a atribu țiilor prodecanului 
cu activitatea didactic ă și de asigurare a calit ății, d-na 
prof. habilitat dr. ing. Carmen  Elena Maftei a pre zentat și 
supus analizei,  situa ția programelor de studii de licen ță 
și masterat, precum și propunerile de consolidare a 
activit ății didactice și de asigurare a calit ății din 
facultate. 
În urma prezent ării detaliate  a materialului întocmit, au 
avut loc discu ții pe temtica abordat ă, iar în final , cu 
unanimitate de voturi s-a aprobat ,,Planul de anali ză și de 
îmbun ățire a programelor de studii din Facultatea de 
Construc ții’’, conform Anexa 1. 
 
Răspunde: prodecanul cu activitatea didactic ă și de 
asigurare a calit ății, directorii de departamente , 
coordonatorii programelor de studii, responsabilul cu 
asigurarea calit ății la nivel de departament și facultate. 
Termen: permanent 

HCFC 
nr. 2 

1.  Operarea notelor în Catalogul electronic pentru 
disciplinele: 
ciclul I de licență 
- Preg ătire proiect de diplom ă 
- Practica și elaborarea proiectului de diplom ă 
ciclul II de master 
- Activitate de practic ă și/ sau cercetare 
știin țific ă  
- Elaborarea lucr ării de diserta ție 

Dl decan prof. dr. ing. Ioan Tuns a f ăcut o scurt ă 
prezentare a discu țiilor purtate la nivel de CA , în 
urma c ărora, d-na prorector cu activitatea didactic ă 
prof. dr. Mihaela Gheorghe a adus explica ții privind 
imposibilitatea oper ării, la ora actual ă, a notelor 
aferente disciplinelor de mai sus, de c ătre 
coordonatorii proiectelor de diplom ă/lucr ărilor de 
diserta ție, din motive tehnice și de încarcare a 
personalului IT din Universitate. 
Prin urmare, s-a stabilit ca aceasta  opera țiune s ă fie 
gestionat ă la nivel de facultate. 
In urma discu țiilor purtate și a propunerilor f ăcute în 
ședin ța CF, s-au stabilit prin vot deschis, respectiv 
autopropunere, urm ătoarele:  
 

1.  Pentru Departamentul de Inginerie civilă: 
desemnarea la nivel de departament, a 
persoanei/persoanelor care va/vor opera notele in 
cataloagele electronice; 

2.  Pentru Departamentul de Instalații pentru 
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construcții: operarea notelor în cataloagele 
electronice de c ătre dl conf. dr. ing. Mircea 
Horne ț 

Fiecare îndrum ător de proiect de diplom ă/lucrare de 
diserta ție va transmite  pe mail-ul facult ății: f-
ct@unitbv.ro , notele acordate studen ților pe care îi 
îndrum ă, sub form ă de tabel asumat prin semn ătura (pentru 
fiecare student). 
Secretariatul decanat va înregistra documentele pri mite 
electronic și le va transmite persoanelor desemnate la 
pozi țiile1,2.  
 
Răspund: cadrele didactice îndrum ătoare, persoanele 
desemnate pentru operarea notelor în cataloagele 
electronice, secretariat decanat 
Termen: 17.06.2020 

       

Prof.dr.ing. Tuns Ioan 

Decanul Facult ății de Construc ții     

   


