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NR. 

HOTĂRÂRII 

DATA 

ȘEDINȚEI DE  

CONSILIU 

HOTĂRĂRI DE CONSILIU OBSERVAȚII 

2019 

1 
23.01.2019 

 

Stabilire date licenta iulie 2019 

 -  08.07-12.07.2019 – cursuri IF 

 -  08.07-13.07.2019 cursuri ID 

 

Numirea secretarului de admitere în persoana doamnei lector univ.dr. Andreea 

Dragomir   

 

Numirea secretarului de licență în persoana doamnei lector univ.dr. Ana Mocanu Suciu  

Se stabileste un program de recuperare a orelor din saptamana 06.05-12.05 , saptamana 

libera din cauza summitului 

 

           2 14.03.2019 Se voteaza regulamentul si comisia de admitere  

     3 
20.05.2019 

ora 12 

Aprobarea comisiilor de licență și disertație - sesiunile iunie 2019, februarie 2020 Vot electronic 

4 
28.05.2019 

 

Majorarea taxelor de scolarizare cu rata inflatiei  

Stabilirea comisie alegeri : conf.univ.dr. Gina Orga Dumitriu, lector univ.dr. Andreea 

Târșia 

 

 

5 
10.07.2019 

Validarea concurs organizat ]n data de 08.07.2019 pentru postul vacant de lector pozitia 

29- statul de functii Drept Public 

Vot electronic 

6 
11.07.2019 

Modificarea planurilorde învățământ Vot electronic 

Aprobare Sesiune extraordinara- 9-20 septembrie 2019 

7 24.07.2019 

Avand in vedere necesitatea finalizarii dosarelor de  evaluare periodica pe care trebuie sa 

le depunem in cel mai scurt timp, va rog sa va exprimati votul electronic privind 

includerea urmatoarelor modificari in planurile de invatamant 2019-2023 sau, dupa caz 

2019-2020 respectiv 2019-2021, ale programelor vizate. Aceste modificari vizeaza 

Vot electronic 



exclusiv aspecte cerute de noile standardele ARACIS si nu afecteaza in nici un fel 

disciplinele, respectiv, normele didactice, ale cadrelor didactice. 

1. In planul programului DREPT , modificarile propuse vizeaza: 

- includerea orelor aferente disciplinei Limbi straine in calupul orelor obligatorii, la anul 

I, cu modificarea numarului de credite alocate materiilor; 

-includerea orelor aferente disciplinei Practica in calupul orelor obligatorii, la anii III si 

IV,  cu modificarea numarului de credite alocate materiilor; 

- modificarea tipului de disciplina la anumite materii, in acord cu 

Standardele(fundamentala in loc de specialitate sau viceversa); 

- includerea materiei Practica in calupul orelor facultative in planul anilor I si II, in 

vederea indeplinirii criteriului. 

2. In planurile de invatamant ale programelor de studii universitare de masterat din 

domeniile stiinte juridice respectiv stiinte administrative: 

- introducerea unor ore de seminar la toate disciplinele pentru realizarea standardului 

privind raportul dintre activitatile de predare si activitatile aplicative 

- introducerea unei sesiuni dedicate pregatirii lucrarilor de disertatie 

- introducerea sau, dupa caz, marirea numarului de ore la disciplina practica 

- Schimbarea denumirii disciplinei Metodologia cercetarii stiintifice cu denumirea Etica 

si metodologia cercetarii stiintifice 

- Eliminarea modulelor facultative (acolo unde este cazul) 

- Modificarea numarului de credite aferente diferitelor discipline in conformitate cu 

algoritmul de calcul cerut de standarde 

8 16.09.2019 Avizarea statelor de functii ale Departamentelor de Drept Public si Drept Privat  

9 25.10.2019 

Stabilirea datelor privind alegerea sefilor de department 

- 26.11.2019, ora 15- alegeri sef department Drept Public 

- 25.11.2019, ora 15- alegeri sef department Drept Privat 

 

Stabilirea licentei februarie 2020: 

- Proba scrisa :10.02.2020 

- Sustinerea lucrarii: 14.02.2019 

 

10 15.11.2019 

Lista manifestari stintifice  

Stabilirea numarului de membrii in Consiliul departamentului :3 membri  

Eliberarea atestatelor pt membrii care si-au depus dosarele pt Senat: prof.univ.dr. Manuel 

Gutan, Conf.univ.dr. Cristina Onet, Conf.univ.dr. Adrian Circa  
 



Stabilirea ordinii pe buletinele de vot pentru Senat: alfabetic  

Stabilirea numărului de studenți în Consiliul facultății: 3 studenti  

11 
27.11.2019 

ora 12 

Aprobarea înscrierii pe buletinele de vot, a candidaților la alegerile Consiliului 

facultății și pentru Senat, în ordine alfabetică. 

Vot electronic 

12 
9.12.2019 

ora 14 

Validarea comisiilor de concurs pt sem I 2019/2020 Vot electronic 

 

 

 Nota: Conținutul hotărârilor Consiliului Facultății poate fi consultat la secretariat decanat. 

 

 


