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CONSILIUL FACULTĂŢII DE ȘTIINŢE JURIDICE, SOCIALE ȘI POLITICE 

 
 

Hotărârea nr. 14/10.05.2021 

 

 
Fundamentare: 

Art. 287 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările 
și completările ulterioare prevede că „norma didactică poate cuprinde:(…)” „participarea 
la consilii şi în comisii în interesul învățământului”. 

În fișa de post-cadru precum și în raportul de activitate–cadru (aprobate la 
nivelul universității) se face referire la participarea la comisii în interesul 
învățământului.  

Astfel, pentru eficientizarea activităților la nivelul facultății, fiecare cadru didactic 
– încadrat atât pe durată nedeterminată cât și determinată -  va fi membru într-o comisie 
de lucru; excepție fac cadrele didactice care desfășoară activitate în regim de „plata cu 
ora”.  

Măsura este în concordanță cu prerogativa generală a angajatorului de a stabili 
atribuțiile corespunzătoare fiecărui salariat. 

 
Având în vedere cele expuse, 

 
 

HOTĂRÂM 
 
 

Art. 1. Comisiile de lucru de la nivelul F.S.J.S.P. sunt următoarele: 

1. Comisia pentru acreditarea programelor de studii de către A.R.A.C.I.S. 

2. Comisia pentru întocmirea dosarelor în relația cu Autoritatea Națională 

pentru Calificări.  

3. Comisia pentru activitatea didactică și inserție profesională. 

4. Comisia pentru cercetare științifică și asigurarea calității. 

5. Comisia de reglementare  

6. Comisia pentru relația cu studenții, probleme studențești și mobilități 

Erasmus. 

7. Comisia pentru orientarea în carieră. 

8. Comisia privind relațiile internaționale și parteneriatele publice-private.  

9. Comisia de promovare a ofertei educaționale. 

10. Comisia de acordare a burselor și de rezolvare a contestațiilor. 
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Art. 2. La acestea se adaugă comisiile curente: comisiile privind organizarea și 
evaluarea în cadrul examenelor de finalizare ale studiilor, comisia de admitere și 
comisiile de organizare și evaluare la concursurile ori examenele pentru funcțiile 
didactice ori de cercetare. 

Art. 3. Comisiile sunt coordonate de către prodecani în funcție de domeniile de 
competență din portofoliile acestora, precum și în funcție de hotărârile Consiliului 
Facultății și de deciziile Decanului ținându-se cont și de reprezentarea departamentelor 
de către prodecani. 

Art. 4. Apartenența fiecărui cadru didactic la comisii rezultă în primul rând din 
atribuțiile și responsabilitățile care-i revin potrivit funcției (decan, prodecan, director 
departament etc.) sau calității (responsabil program, membru în Consiliul Facultății, 
membru în Consiliul Departamentului, coordonator, etc.) precum și din opțiunea fiecărui 
cadru didactic – încadrat atât pe durată nedeterminată cât și determinată - care va fi 
analizată și aprobată în Consiliul Facultății; excepție fac cadrele didactice care 
desfășoară activitate în regim de „plata cu ora”. În cazul în care un cadru didactic nu își 
exprimă opțiunea, acesta va fi repartizat în baza hotărârii Consiliului Facultății. Dacă 
opțiunile se suprapun nejustificat, apartenența se va analiza și hotărî în Consiliul 
Facultății. Se va ține cont și de apartenența cadrelor didactice la comisiile de la nivelul 
universității (permanente sau ocazionale), încât în Consiliul Facultății se pot hotărî 
modificări în acest sens.  

Art. 5. Atribuțiile fiecărei comisii sunt toate cele care reies din aria de 
competență a acestora după cum indică denumirea lor, în conformitate cu actele 
normative de origine statală și cu actele normative/individuale adoptate sau emise la 
nivelul facultății.  Dacă sunt necesare clarificări suplimentare, acestea se vor pronunța 
de către Consiliul Facultății. 

Art. 6. Se va asigura informarea tuturor cadrelor didactice în legătură cu 
prevederile de mai sus. Acestea își vor exprima opțiunea cu privire la apartenența la una 
din cele opt comisii până pe data de 01.06.2021. 

Art. 7. Urmează ca în Consiliul Facultății să se concretizeze apartenența fiecărui 
cadru didactic la una dintre  comisii și orice alte aspecte utile. 

Art. 8. Prevederile contrare celor de mai sus, din actele normative ori individuale 
adoptate sau emise la nivelul facultății își încetează efectele juridice.   

 

 
D E C A N 

Conf.univ.dr. George Schin 
 
 
 


