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CONSILIUL FACULTĂŢII DE ȘTIINŢE JURIDICE, SOCIALE ȘI POLITICE 

 
 

Hotărârea nr. 24/13.09.2021 

 

 

 

Art. 1. Se acordă aviz favorabil rapoartelor comisiilor de concurs, pentru postul de lector, 

nr. 17 şi nr. 18 din statul de funcţii al Departamentului de Ştiinţe Juridice, şi pentru postul de 

profesor, nr. 5 din statul de funcţii al Departamentului de Științe administrative și studii 

regionale, sub rezerva respectării termenului de contestaţie. 

 

Art. 2. Se avizează statele de funcţii ale departamentelor. 

 

Art. 3. Conferinţa „International Conference - Exploration, Education and Progress in 

the Third Millennium” şi sesiunea studenţească „Donaris 2022” se vor desfăşura în perioada 

12 – 13 mai 2022. 

 

Art. 4. Se aprobă cererile de întrerupere a anului universitar 2021-2022, conform art. 31 

din RAUS; cereri de transfer de la forma de învăţământ cu frecvenţă la forma de învăţământ cu 

frecvenţă redusă, în limita cifrei de şcolarizare; cereri de transfer de la alte universităţi şi cereri 

de înmatriculare în an superior. 

 

Art. 5. În aplicarea art. 6 şi 7 din „GHID – Condiții generale de acordare a granturilor 

interne cercetătorilor din cadrul UDJG 2021, consiliul facultăţii hotărăște  următoarele: 

Scopul competiţiei este acela de a recompensa şi stimula activitatea de cercetare a 

cadrelor didactice din cadrul Facultății noastre ce deţin doar funcţii de execuţie şi care au o 

raportare a cercetării IC 2021 relevantă şi care nu pot fi motivate financiar în alte moduri. 
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Acestea pot depune cerere de finanţare conform Anexei 1 la Ghid.   

Echipa de proiect poate fi formată din cadrele didactice ale Facultăţii noastre. Se 

recomandă includerea cadrelor didactice care au gradul didactic de lector universitar şi care s-au 

implicat în activităţile Facultăţii începând cu aprilie 2020. 

Criteriile de selecţie şi ponderea acestora în evaluare: 

1.  Directorului grantului are un punctaj relevant conform Fișei de verificare a 

standardelor minimale în raport cu domeniul lui specific de cercetare – 40%; 

2.  Activitatea proiectului valorifică optim tipurile de activităţi menţionate la art. 4 din 

Ghid şi corespunde criteriului/criteriilor CNATDCU specifice pentru toate domeniile proprii ale 

facultății – 60%. 

3.  Cererile de finanţare conform Anexei 1 la Ghid se pot depune până pe 22 

septembrie 2021. Consiliul facultăţii va desemna câştigătorul competiţiei până pe 24 septembrie 

2021. 

 
D E C A N 

Conf. univ. dr. George Cristian Schin 

 
 


