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CONSILIUL FACULTĂŢII DE ȘTIINŢE JURIDICE, SOCIALE ȘI POLITICE 

 

 

 

Hotărârea nr. 21/15.09.2020 

 
 

 
1. Astfel, având în vedere: 
- prevederile referitoare la atribuțiile legale ale prodecanilor; 
- prevederile referitoare la atribuțiile legale ale directorilor de departament şi 

ale membrilor consiliului departamentului; 
- prevederile Hotărârii Consiliului Facultății nr. 16/09.07.2020 prin care au 

fost numiți responsabilii de programe de licență şi de master pentru domeniul 
Ştiințe Juridice, respectiv domeniul Ştiințe Administrative; 

- prevederile art. 287 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 a educaței naționale 
referitoare la structura, limitele minime şi maxime ale normei universitare, 
coroborate cu pct. XII - „Participare la comisii şi consilii în interesul 
învățământului” din modelul Fişei postului – Anexa nr. 2 la Hotărârea 
Senatului UGAL nr. 109/2016; 

Se decide componența Comisiei responsabilă pentru (re)acreditarea programelor 
de studii de licență şi master pentru domeniul Ştiințe Juridice care va avea următoarea 
structură: 

- Preşedinte: Directorul Departamentului de Ştiințe Juridice 

- Membrii: 
o responsabilii de programe de licență şi de master pentru domeniul Ştiințe 

Juridice; 
o membrii din Consiliul departamentului Ştiințe Juridice; 
o trei membrii ai Departamentului Ştiințe Juridice, la propunerea 

directorului Departamentului Ştiințe Juridice, în acord cu fişele individuale 
de post. 

Se decide componența Comisiei responsabilă pentru (re)acreditarea programelor 
de studii de licență şi master pentru domeniul Ştiințe Administrative care va avea 
următoarea structură: 

- Preşedinte: Directorul Departamentului de Ştiințe Administrative şi Studii 
Regionale 

- Membrii: 
o responsabilii de programe de licență şi de master pentru domeniul Ştiințe 

Administrative; 
o membrii din Consiliul departamentului Ştiințe Administrative şi Studii 

Regionale; 
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o trei membrii ai Departamentului Ştiințe Administrative la propunerea 
directorului Departamentului Ştiințe Administrative şi Studii Regionale, în 
acord cu fişele individuale de post. 

 
Activitatea Comisiei responsabilă pentru (re)acreditarea programelor de studii 

de licență şi master pentru domeniul Ştiințe Juridice va fi coordonată şi controlată de 
prodecanul 1 (care are portofoliile Departamentului Ştiințe Juridice) şi iar activitatea 
Comisiei cu responsabilii pentru (re)acreditarea programelor de studii de licență şi 
master pentru domeniul Ştiințe Administrative va fi coordonată şi controlată de 
prodecan 2 (care are portofoliile Departamentului Ştiințe Administrative şi Studii 
Regionale). 
 

2. Se respinge contestația absolventei de master APIE - FULGER N. ALISA 
ADRIANA ca inadmisibilă. 
 
 
 
 

DECAN, 

Conf. univ. dr. George Cristian SCHIN 

 

 

 
 

 


