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Hotărârea nr. 04/21.02.2018 

 

1. S-a hotărât menţinerea taxelor de studii pentru anul universitar 2018-2019 la nivelul 

celor din anul universitar curent. 

2. Avându-se în vedere solicitarea de către UDJ a strategiei referitoare la posturile 

scoase în concurs pentru anul 2018, fiind restricţii la angajare, s-a hotărât ca pentru anul 

universitar următor, în raport de oportunitate şi eficacitate hotărâte în departamente şi în 

consiliu, să fie scoase la concurs două norme noi (lect./asist.), câte unul pentru fiecare 

departament, potrivit propunerii de la această dată a directorilor de departament. 

3. S-a hotărât transmiterea unei adrese către Consiliul de Administraţie, pentru ca, pe 

viitor, planul de învăţământ de la programul de studiu Drept cu frecvenţă redusă să fie aprobat 

de către Senatul UDJ conform machetei ARACIS. Se mandatează în acest sens responsabilul 

FR, doamna conf. Andreea Matic. 

4. S-a hotărât demararea procedurilor privind primirea ca voluntar a unui 

informatician, dintre studenţii facultăţii, pentru laboratorul de criminalistică şi site-urile 

facultăţii. 

5. Se decide modificarea acoperii normelor vacante pentru sem. II, motivat de situaţii 

obiective din departamente. Având în vedere că au fost operate modificări, la solicitarea 

directorilor de departamente, în ceea ce privește acoperirea orelor în regim de plata cu ora, 

membrii departamentelor își vor modifica declarațiile de norme, iar directorii de departamente 

vor comunica aceste modificări facultăţilor din care provin aceștia. 

6. Se decide acoperirea la PO pentru activităţi necoperite cu personal din cadrul 

facultăţii de către doamna Geanina Radu, provenită de la Academia de Poliţie Bucureşti, 

conform deciziei luată în Departamentul de Ştiinţe Juridice. Se aprobă astfel de principiu 

cererea formulată de doamna Lect. univ. dr. Geanina Radu privind modularea orelor la 

disciplina ”Protecția drepturilor fundamentale ale omului în lupta contra criminalității 

informatice” pentru semestrul II din anul universitar 2017/2018, acestea urmând să fie 

susținute o dată la două săptămâni. 

7. S-a hotărât transmiterea unei adrese scrise către Domnul Gabriel Brânză prin care 

să i se aducă la cunoștință obligația de a depune raportul de activitate pentru anul 2017 

privind activitatea desfășurată în cadrul Facultății. Se mandatează în acest sens doamna 

prodecan Ştefania Mirică. 
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