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CONSILIUL FACULTĂŢII DE ȘTIINŢE JURIDICE, SOCIALE ȘI POLITICE 

 
 

Hotărârea nr. 25/24.09.2021 

 

 

 

Art. 1. Grantul de cercetare propus de doamna conf. univ. dr. Andreea Matic a fost desemnat 

câştigător de membrii consiliului facultăţii, în urma analizei şi a punctajului obţinut în 

Consiliul facultăţii (10 puncte). Grantul de cercetare propus doamna conf. univ. dr. Oana 

Gălăţeanu a obţinut 9 puncte. Grantul de cercetare propus doamna prof. univ. dr. Nadia Aniţei 

a fost descalificat deoarece nu a fost depusă la termen fişa de verificare a standardelor 

minimale. 

Art. 2. A fost aprobată evaluarea comisiei privitor la domnul Prof.univ.dr. Alexandru Boroi, 

conform „Procedurii operaționale cadru pentru acoperirea totală sau parţială a posturilor 

vacante din planurile de învăţământ de către cadre didactice asociate invitate”, avându-se în 

vedere și referatul de oportunitate, evaluarea candidatului şi procesele-verbale ale consiliului 

Departamentului de Ştiinţe juridice. 

Art. 3. A fost aprobată evaluarea comisiei privitor la domnul Prof.univ.dr. Oprea Răducan, 

conform „Procedurii operaționale cadru pentru acoperirea totală sau parţială a posturilor 

vacante din planurile de învăţământ de către cadre didactice asociate invitate”, avându-se în 

vedere și referatul de oportunitate, evaluarea candidatului şi procesele-verbale ale consiliului 

Departamentului de ştiinţe juridice. 

Art. 4. Se va întocmi un calendar al activităţilor pentru anul universitar 2021-2022, care să 

fie completat pentru cel puțin trei luni înainte. Cadrele didactice care doresc să organizeze 

activităţi vor transmite intenţia către domnul prodecan Lect.univ.dr. Dragoş Daghie. 
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Art. 5.  Consiliul facultății decide organizarea activităților didactice în regim on-line pe 

platforma Microsoft Teams, pentru primul semestru, luându-se în considerarea realitățile 

pandemiei Co-Vid-19, potrivit legislaţiei în vigoare. De asemenea, Consiliul facultății va evalua 

periodic situația astfel încât să se decidă modul de continuare a activităților didactice.  

 
 
 

Conf. univ. dr. George Cristian Schin 
Prof. univ. dr. Gheorghe Ivan - Microsoft Teams 
Prof. univ. dr. Romeo Ionescu 
Conf. univ. dr. Ana Ştefănescu 
Lect. univ. dr. Dragoş Mihail Daghie 
Lect. univ. dr. Adriana Iuliana Stancu  
Lect. univ. dr. Mirela Paula Costache 
Lect. univ. dr. Andreea Elena Matic 
Student Cătălina Bunescu - Microsoft Teams 
Student Tălmaciu Daria - Microsoft Teams 
 
 

 
 
 
 
 

D E C A N 

Conf. univ. dr. George Cristian Schin 

 
Întocmit, 

     Gica Honceriu 
 

 

 
 


