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HOTĂRÂRE NR. 27/02.12.2020 

 
 
 

Consiliul Facultăţii de Drept întrunit în şedinţă la data de 10.12.2020 prin 
sistemul de videoconferință HangoutsMeet,  

Având în vedere dispozițiile prevăzute de: 
- Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenelor de absolvire, de 

licență/diplomă, de selecție și de disertație, anexă la Hotărârea Senatului nr. 
2121/29.05.2020; 

- Art. 80 din Carta Universității „Lucian Blaga” din Sibiu; 
 

În urma dezbaterilor din ședința ordinară din data de 10.12.2020 și exprimării 
votului de 8 membri, în temeiul prevederilor art. 213 alin. (10) din Legea educației 
naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare coroborat cu art. 80 
din Carta ULBS, Consiliul Facultății, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. Aprobarea calendarului de desfășurare a examenului de licență – sesiunea 
februarie 2021, după cum urmează: 
 

Data  Programul de studii Probă  

15.02.2021 DR, zi și ID 
AP, zi și ID 

Proba scrisă 

19.02.2021 DR, zi și ID 
AP, zi și ID 

Susținerea lucrării de licență 

 
„Măsuri de aplicare a Regulamentului ULBS privind organizarea și desfășurarea 

examenelor de absolvire, de licență/diplomă, de selecție și de disertație și a 
Procedurii privind desfășurarea online a examenelor de finalizare a studiilor aferente 
anului universitar 2019-2020 în cadrul Facultății de Drept” se aplică și pentru 
sesiunea de licență februarie 2021.  

Cu privire la modalitatea de desfășurare a probei 1, Consiliul va lua o decizie la 
începutul lunii februarie în funcție de situația epidemiologică și de condițiile impuse 
existente la data respectivă. 
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Art. 2. Aprobarea structurii examenului de licență/disertație sesiunea iulie 2021, 
după cum urmează: 
 

a. Calendarul de desfășurare a probelor examenului de licență și a probei pentru 
examenul de disertație: 

 

Data Program de studii Proba 

02.07.2021 AP, zi și ID Proba 1 - proba scrisă 

09.07.2021 AP, zi și ID Proba 2 - Susținerea lucrării de licență 

09.07.2021 Toate programele de master Susținerea lucrării de disertație 

05.07.2021 DR, zi Proba 1 - Proba scrisă 

06.07.2021 DR, ID Proba 1 - Proba scrisă 

10.07.2021 DR, zi și ID Proba 2 - Susținerea lucrării de licență 

 
b. În calitate de secretar al examenelor de absolvire, de licență/disertație pentru 

sesiunea iulie 2021 este desemnată dra.asist.univ.dr. Raluca-Ștefania Lazăr. 
c. Se menține procedura „Măsuri de aplicare a Regulamentului ULBS privind 

organizarea și desfășurarea examenelor de absolvire, de licență/diplomă, de 
selecție și de disertație și a Procedurii privind desfășurarea online a 
examenelor de finalizare a studiilor în cadrul Facultății de Drept” cu 
următoarea modificare și completare: 
Art. 12 după alin. (5) se introduce un nou alineat, după cum urmează: „În 
ipoteza în care proba 1 a examenului de licență este programată în zile diferite 
pentru programul de studii, forma de învățământ zi, respectiv forma de 
învățământ la distanță, comisia de elaborare a subiectelor întocmește grile 
diferite (trei seturi) pentru zilele respective”. 
Alineatele următoare vor fi renumerotate corespunzător. 
Art. 13 după alin. (5) se introduce un nou alineat, după cum urmează: „În 
ipoteza în care proba 1 a examenului de licență este programată în zile diferite 
pentru programul de studii, forma de învățământ zi, respectiv forma de 
învățământ la distanță, comisia de elaborare a subiectelor întocmește grile 
diferite (trei seturi) pentru zilele respective”. 
Alineatele următoare vor fi renumerotate corespunzător. 
 
Anexa 1 la Hotărârea - „Măsuri de aplicare a Regulamentului ULBS privind 
organizarea și desfășurarea examenelor de absolvire, de licență/diplomă, de 
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selecție și de disertație și a Procedurii privind desfășurarea online a 
examenelor de finalizare a studiilor în cadrul Facultății de Drept pentru anul 
universitar 2020-2021”. 

 
Art. 3. Aprobarea procedurii „Îndrumar privind elaborarea și susținerea lucrării de 
finalizare a studiilor universitare - Programele de studii universitare de licență și 
master, formele de învâțământ zi , învățământ cu frecvență redusă și învățământ la 
distanță” (Anexa 2).  
 
Art. 4. Aprobare „Regulament de admitere la Facultatea de Drept” pentru anul 
universitar 2021-2022 (Anexa 3). 
 
Art. 5. Aprobarea Agenda 2021 – Facultatea de Drept, 50 ani , cu următoarele 
evenimente principale: 

a. Organizarea unei conferințe pluridisciplinare integrate, în cursul lunii 
noiembrie 2021. 

b. Redactarea și publicarea monografiei Facultății de Drept. 
c. Prelegeri/dezbateri cu invitați în zile (date) care sunt sărbătorite la nivel 

internațional/național și care au relevanță pentru dreptul 
internațional/european/național.  

d. Elaborarea și publicarea unui volum dedicat profesorilor care au contribuit în 
mod esențial la înființarea și dezvoltarea Facultății de Drept din Sibiu, volum 
redactat de un colectiv de cadre didactice.  

 
Aceste acțiuni pot fi completate pe parcursul anului 2021 cu alte propuneri formulate 
de cadrele didactice și avizate de Consiliul Facultății.  
 
Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire și comunicarea prezentei hotărâri se însărcinează 
decanul facultății.  
 
 

 
DECAN, 

Conf.univ.dr. Sebastian SPINEI 
 
 


