
 

Pagina 1 din 4 

 

 

 

CONSILIUL FACULTĂŢII DE ȘTIINŢE JURIDICE, SOCIALE ȘI POLITICE 

 

 

 

Hotărârea nr. 01/08.01.2021 

 
 
 

 
1. Se aprobă, cu unanimitate de voturi: aprobarea comisiilor pentru susţinerea 

examenelor de licenţă/disertaţie pentru sesiunile iulie, septembrie 2021 şi februarie 
2021; stabilirea datelor de susţinere a examenelor de licenţă/disertaţie, sesiunea 
februarie 2022; 

 

Comisia pentru susţinerea examenului de licenţă pentru programul de 
studii Administraţie publică: 
 
Preşedinte:   Prof. univ. dr. Victor Romeo Ionescu 
Membri:  Conf. univ. dr. Andreea Elena Matic  

Conf.  univ. dr. Ana Ştefănescu  
Lect. univ. dr. Elisabeta Slabu  

Secretar:  Lect. univ. dr. Cristina Gabriela Pătraşcu  
Membri supleanţi: Lect. univ. dr. Mihaela Agheniţei 

Lect. univ. dr. Getty Gabriela Popescu  
 
Comisia pentru susţinerea examenului de disertaţie pentru programul de 
studii de masterat Guvernanţă transfrontalieră în administraţie publică şi 
pentru Administraţie publică şi integrare europeană (serii vechi): 
 
Președinte:  Prof. univ. dr. Victor Romeo Ionescu  
Membri:  Conf. univ. dr. George Cristian Schin  

Prof. univ. dr. Nadia Cerasela Aniţei  
Prof. univ. dr. Florin Tudor 

Secretar:   Lect univ. dr. Mădălina Beldiman 
Membri supleanţi: Prof. univ. dr. Pușcașu Violeta 

Lect. univ. dr. Valentina Cornea  
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Comisia pentru susţinerea examenului de licenţă pentru programul de 
studii de licenţă Drept: 
 
Preşedinte:   Prof. univ. dr. Răducan Oprea 
Membri:   Lect. univ. dr. Alexandru Bleoancă  

Lect. univ. dr. Adriana Iuliana Stancu   
Lect. univ. dr. Monica Buzea 
Lect. univ. dr. Mirela Paula Costache 

Supleanţi:   Lect. univ. dr. Silviu Jîrlăianu 
Lect. univ. dr. Ștefania-Cristina Mirică 

Secretar:    Lect. univ. dr. Oana Chicoș 
 
Comisia de soluţionare a contestaţiilor: 
 
Prof. univ. dr. Liviu Bogdan Ciucă 
Conf. univ. dr. Simona Petrina Gavrilă 
Lect. univ. dr. Silviu Jîrlăianu 
 
Comisia pentru susţinerea examenului de disertaţie pentru programul de 
masterat Dreptul european al afacerilor 
 
Preşedinte:   Prof. univ. dr. Răducan Oprea 
Membri:   Conf. univ. dr. Oana Elena Gălăţeanu 

Lect. univ. dr. Alexandru Bleoancă 
Lect. univ. dr. Adriana Iuliana Stancu 

Membri supleanţi:  Prof. univ. dr. Liviu Bogdan Ciucă,  
Lect. univ. dr. Ștefania-Cristina Mirică 

Secretar:   Lect. univ. dr. Oana Chicoș 
 

Comisia pentru susţinerea examenului de disertaţie pentru programul de 
masterat Combaterea Criminalităţii Informatice 
Preşedinte:   Conf. univ. dr. Oana Elena Gălăţeanu 
Membri:   Lect. univ. dr. Adriana Iuliana Stancu 

Lect. univ. dr. Alexandru Bleoancă 
Lect. univ. dr. Silviu Jîrlăianu 

Supleanţi:   Prof. univ. dr. Florin Tudor 
Conf. univ. dr. Andreea-Elena Matic 

Secretar:   Lect. univ. dr. Oana Chicoș 
 

Comisia pentru susţinerea examenului de disertaţie pentru programul de 
masterat Știinţe Penale și Criminalistică  
 
Preşedinte:   Conf. univ. dr. Oana Elena Gălăţeanu 
Membri:   Lect. univ. dr. Ștefania-Cristina Mirică 

Lect. univ. dr. Adriana Iuliana Stancu 
Lect. univ. dr. Silviu Jîrlăianu 

Supleanţi:   Conf. univ. dr. Cristina Corina Benţea 
Lect. univ. dr. Mirela Paula Costache 

Secretar:   Lect. univ. dr. Oana Chicoș 
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Datele de susţinere a examenelor de licenţă pentru sesiunea februarie – martie: 
- pentru programul de masterat DEA – 11.03.2021, ora 16,00; 
- pentru programul de licenţă Drept:  
o evaluarea disciplinelor fundamentale şi de specialitate: 23.02.2021, ora 

12; 
o susţinerea proiectului de licenţă: 25.02.2021, ora 9,00 

- pentru programele de master serii vechi CCI/SPC : 25.02.2021, ora 9,00. 
- pentru programul de licenţă Administraţie pubică: 22.02.2021, ora 10,00; 
- pentru programul de masterat Administraţie publică şi integrare europeană: 

22.01.2021, ora 16. 
 

2. (1) Se aprobă, cu unanimitate de voturi, metodologia desfăşurării concursului 
de admitere și menţinerea criteriilor pentru programele de licenţă din admiterea 2020 
caz în care nu este necesară tematică şi bibliografie. 

 
(2) Pentru programele de masterat se aprobă cu unanimitate de voturi 

modificarea criteriilor de admitere astfel: 50 % media aritmetică de promovare a anilor 
de studii şi 50% media aritmetică a examenului de licenţă. 
 

(3) Pentru programele de studii se aprobă cu unanimitate de voturi, sub rezerva 
acordului membrilor departamentelor, următoarele programe master: APIE, CCI, CJ şi 
programul de licenţă Drept cu frecvenţă redusă. 

 
3. Se aprobă cu unanimitate de voturi susţinerea examenelor din sesiunea de 

iarnă 16 ianuarie – 7 februarie 2021 vor fi susţinute on-line pe platform Microsoft 
Teams. 

 
4. Se aprobă cu unanimitate de voturi revizuirea criteriilor de obţinerea gradaţiei 

de merit de o comisie formată din conf.univ.dr. Ana Ştefănescu şi lect.univ.dr. Adriana 
Stancu. 

 
5. (1) Se aprobă, cu unanimitate de voturi data Conferinţei internaţionale 

"Educaţie, progres şi cercetare în mileniul III" şi a conferintei studenţeşti "Donaris" - 13 
– 14 mai 2021. 
 

(2) De defăşurarea conferinţei se vor ocupa doamnele lect.univ.dr. Mirică 
Ştefania, lect.univ.dr. Mirela Costache şi conf.univ.dr. Oana Gălăţeanu. 

 
(3) De conferinţa studenţească se vor ocupa doamnele lect.univ.dr. Valentina 

Cornea, lect.univ.dr. Cristina Pătraşcu şi conf.univ.dr. Nora Daghie. 
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(4) Desfăşurarea conferinţelor să va face on-line pe platform Microsoft teams şi 
ambleme volume vor fi publicate. 

 
 

6. Se aprobă cu unanimitate de voturi constituirea unei echipe care se va ocupa 
de îndeplinirea criteriilor de publicare în BDI  pentru revista Anale formată din 
lect.univ.dr. Alexandru Bleoancă, conf.univ.dr. Oana Gălăţeanu şi lect. univ.dr. Adriana 
Stancu. 
 

7. Propuneri de activităţi: mese rotunde, colocvii vor fi trimise pe adresa 
secretariatului până vineri 15.01.2021. 
 
 
 
 

DECAN, 

Conf. univ. dr. George Cristian SCHIN 

 

 

Întocmit, 
Gica Honceriu 

 
 

 


