
 

 

Ședin ța de Consiliu al Facult ății de Construc ții 

din data de 25.05.2020 ora 10.00, sala de consiliu/ on line 

Din totalul de 7 membri (5 cadre didactice și 2 studen ți) au 
fost prezen ți 6, din care 5 cadre didactice si 1 student. 

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.  Admiterea in anul universitar 2020 - 2021; 
2. Examenul de finalizare studii, sesiunea iulie 20 20 ; 
3. Promovarea facultatii (facebook, radio, Kaufland , 
prezentare facultate - UTB, scrisoare Dresda, cosor tiu Bv - 
TM, etc. ); 
4. Practica semestriala pentru studenti; 
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 25.05.2020 
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Hot ărârile Consiliului Facult ății de Construc ții 

din data de 25.05.2020 

HCFC 
nr. 1 

Se aprob ă cu unanimitate de voturi, ca admiterea 
pentru anul universitar 2020-2021, s ă se desf ășoare pe 
domeniile: Inginerie civila si Ingineria 
instala țiilor. Repartizarea studen ților pe PS CCIA și 
CFDP  se va face la sfâr șitul anului II de studii, în 
ordinea descresc ătoare a mediilor. 

Răspunde: Secretariat Decanat; Termen: permanent  

HCFC 
nr. 2 

Se aprob ă cu 5 voturi pentru si o ab ținere, ca 
Examenul de finalizare a studiilor, sesiunea iulie 
2020, s ă se desf ășoare in conformitate cu „Metodologia 
de organizare și desf ășurare a examenelor de 
finalizarea studiilor”, aprobat ă în Ședin ța  Senatului 
Universit ății Transilvania din Bra șov din 13.05.2020, 
în baza Ordinului ministrului educa ției și cercet ării 
4206/06.05.2020, și const ă în 2 (dou ă) probe de 
examinare, astfel: proba 1 - evaluarea  cuno ştin țelor 
fundamentale şi de specialitate - test gril ă; proba 2 
- prezentarea şi sus ținerea  proiectului de diplom ă – 
prob ă orala 

Comisiile vor avea în vedere ob ținerea prealabil ă a 
consim țământului candidatului privind efectuarea 
înregistr ării sus ținerii. 

Răspunde:  Secretariat decanat, Președinții comisiilor 
de  examen, Termen: sesiunea de finalizare a 
studiilor-iulie2020 

HCFC 

nr.3 

Continuarea formelor de publicitate pe Facebook, Ra dio 
Slager, Radio Sepsi, televizoarele montate deasupra  
caselor de marcat, din magazinele Kaufland, 
definitivarea Consortiului dintre Facultatea de 
Constructii Brasov si Facultatea de Constructii 
Timisoara 

Raspunde: prodecanul cu informatizarea si prodecanul 
cu activitatea cu studentii; Termen: pana dupa 
finalizarea sesiunii de admitere 2020 

HCFC 1. Finalizarea ac țiunii de colectare, online, a 
datelor privind locul de desf ășurare a practicii, 
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nr. 4.  transmise de c ătre studen ți, prin responsabilii de 
practic ă 

Răspunde: Responsabili de practică pe program de 
studiu, Responsabil de practică pe facultate; Termen: 
01.06.2020 

2. Studen ții vor transmite conven țiile de practic ă, 
spre centralizare, responsabililor de practic ă, în 
vederea semn ării de c ătre reprezentan ții universit ății 
(decan facultate, BRME) 

Răspunde: Responsabili de practică pe program de 
studiu, Responsabil de practică pe facultate; Termen: 
30.06.2020 

HCFC 
nr. 
5.1 

Reformularea solicit ării c ătre cadrele didactice 
privind  propunerea a 3 produse specifice facult ății 
noastre. 

Raspunde: Decanul Facultății de Construcții; 
Termen:1.06.2020 

HCFC 
nr. 
5.2 

Aprobarea formelor de examinare pentru sesiunea iun ie-
iulie 2020, transmise de c ătre directorii 
departamentelor de  Inginerie civil ă și Ingineria 
instala țiilor 

HCFC 
nr. 
5.3 

Analiza sesizarii de neindeplinire integrala a 
activitatii didactice, online, de catre 3 cadre 
didactice de la Departamentul de Inginerie civila. 

S-a hotarat intrunirea membrilor BCFC si a 
coordonatorului PS CFDP, cu invitarea titularului d e 
curs Tehnologii specifice lucrarilor la cai ferate , 
pentru data de 26.05.2020, ora 14,30. 

HCFC 

Nr.5.4  

Informare privind: Organizarea de catre Facultatea de 
Constructii si Asociatia Profesionala de Drumuri si  
poduri- Fliala Brasov, a Conferintei on-line: 
Geobrugg- ,,Comportarea in situ a sistemelor de 
protectie impotriva hazardurilor naturale’’, in dat a 
de 27.05.2020, incepand cu ora 10. 

 

 

        

Prof.dr.ing. Tuns Ioan 

Decanul Facult ății de Construc ții     

   


