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Universitatea Tehnică
de Construc\ii Bu cureşti

RECTORAT

DECIZIE
Nr. 4524 din 02.06.2027
- Având în vede re actele normative de certifi care a în fiinţ ăr ii şi funcţi onării cu continuitate
a învăţămân tului superi or de co n s trucţii din B u cu reşti:
- Decretul nr. 175/1948 al Marii Adunări Naţionale pentru reforma în vă ţământului,
pub li cat în Monitorul Oficial nr. 177 /3 august 1948, privitor la înfiinţa rea "In stitutului de
Cons tru cţii Bu c ureşti ";

- Ho tărâ re a Guvernului Rom âniei nr. 458/1994, privind schimbarea denumirii Institutului
de Construcţii Bucureşti în Universitatea Tehnica de Construcţii Bucureşti;
- în baza Ordinului Ministrului Edu caţ i e i N aţ i onale şi Cercetării Ştiinţ i fice nr.
3294/20.02.2020 cu privire la con firmarea în funcţia de rector al Universităţii Tehnice de
Constru cţii Bucureşti;

- Având în vedere prevederile Le gii Educaţiei Na ţi ona l e nr.7/2017- cu modi ficăr ile ş i
ulterioare;
în baza Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale ş i Cercet ării Ştiinţifi ce nr. 6725/ 207 6
privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă
şi disertaţie, publicat în Monitorul Oficial nr. 7 /4 ianuarie 2017, modificat si completat prin Ord inul
ME nr. 3200/2027
- Conform Hotărâ r ii Consi liului Facultăţii de Căi Ferate, Drumu ri ş i Podu ri, din data de
02 06.2027;
comp letările

RECTORUL UNIVERSITĂŢ II TEHNICE DE CONSTRUCŢI I BUCUREŞTI
DECIDE:
Art. 7. Se num esc comis ii le pentru sus ţin erea examenulu i de final izare a stu diilor la
programele de studii universitare de Master, pentru domeniul şi specia liză r ile mentionate ma i
jos, din ca dru l Facultăţii de Căi Ferate, Drumuri şi Poduri, sesi unile - iu ni e şi septembrie 2027, cu
următoarea componenţă:

Domeniul: Inginerie Civilă şi Instalaţii
Programul de studii.· Ingineria infrastructurii transporturilor
7.
2.
3.
4.
5.
6.

Prof. univ. dr. ing . Carmen RĂCĂNEL
- preşedinte
Prof. univ. dr. ing. Mihai DI CU
- membru
Prof. univ. dr. ing. George STOI CESCU
- membru
Conf. univ. dr. ing. Mirela Mă d ă lina STO IAN - membru
Conf. univ. dr. ing And re i OLTEANU
- membru
As. univ . drd. ing . Miha i LOBAZĂ
- secretar
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Domeniul: Inginerie Civilă şi Instalaţii
Programul de studii. Poduri şi Tuneluri
1.

Prof. univ. dr. ing . Iordan PETRESCU

- preşedinte

2.

Şef lucr. univ. dr. ing. Oana Mihaela STAN - membru

3.

Conf. univ. dr. ing Ionuţ Radu RĂCĂNEL

- membru

4.
5.
6.

Prof. univ. dr. ing Manole ŞERBULEA

- membru

Şef lucr. univ. dr. ing. Doru ZDRENGHEA

- membru

Şef.

- secretar

lucr. dr. ing. Marian DARABAN

Art. 2. Se numeşte comisia de soluţionare a contestaţiilor privind rezultatele examenului
de finalizare a studiilor universitare de Master la Facultatea de Căi Ferate, Drumuri şi Poduri,
sesiunile -iunie şi septembrie 2021, cu următoarea componenţă:
1.

Conf. univ. dr. ing . Adrian BURLACU - membru

2.

Conf. univ. dr. ing. Manue la BĂLAN

- membru

3.

Şef. lucr. dr. ing. Claudia PETCU

- membru

Art. 3. Secretariatul universităţiii, Decanatul şi Sec1·etariatul Facultăţii de Căi Ferate,
Drumuri şi Poduri vor duce la îndeplinire prevederi le prezentei decizii.

