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CONSILIUL FACULTĂŢII DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE 

 

 

 

Hotărârea nr. 25/27.07.2022 

 

 

Art. 1. Consiliul facultății decide acordarea gradației de merit doamnei Director de 

departament lect. univ. dr. Adriana Stancu. 

Art. 2. S-a aprobat următoarea comisie de contestaţie pentru acordarea gradaţiei de merit: 

Lect. univ dr. Alexandru Bleoancă  

Lect. univ. dr. Oana Chicoş 

Lect. univ. dr. Elisabeta Slabu 

Art. 3. S-a aprobat calendarul pentru verificarea lucrărilor de disertaţie prin programul 

antiplagiat, sesiunea septembrie. 

  



 

 

 

CALENDAR  

pentru verificarea îndeplinirii condițiilor de originalitate a lucrărilor de 

disertație prin Sistemantiplagiat.ro 

Sesiunea Septembrie 2022 

 
Data Specificații 

până la data de  

1 septembrie 2022 

Transmiterea de către masteranzi a lucrărilor de disertație către cadrul 

didactic îndrumător 

1septembrie 2022 Cadrul didactic coordonator va transmite o arhivă cu toate lucrările pe 

care le îndrumă către persoanele desemnate la nivel de facultate pentru 

verificarea prin Sistemantiplagiat.ro 

1-2 septembrie 

2022 

Verificarea lucrărilor de disertație prin Sistemantiplagiat.ro 

2 septembrie 2022 Transmiterea Raportului antiplagiat către cadrele didactice îndrumătoare 

și  a Procesului Verbal de evaluare a originalității lucrării  

2 septembrie 2022 Comunicarea către masteranzi de către cadrul didactic coordonator a 

rezultatelor obținute conform Raportului antiplagiat și Procesul Verbal 

de evaluare a originalității lucrării 

până la data de  

5 septembrie 2022 

Retransmiterea lucrărilor de disertație modificate de către masteranzii 

care au înregistrat un rezultat nefavorabil la prima verificare prin 

Sistemantiplagiat.ro către cadrul didactic îndrumător 

5 septembrie 2022 Cadrul didactic coordonator va retransmite o arhivă cu toate lucrările de 

disertație modificate de către masteranzii care au înregistrat un rezultat 

nefavorabil la prima verificare prin Sistemantiplagiat.ro, către 

persoanele desemnate la nivel de facultate pentru verificarea prin 

Sistemantiplagiat.ro 

6 septembrie 2022 Reverificarea lucrărilor de disertație prin Sistemantiplagiat.ro 

6-7 septembrie 

2022 

Transmiterea Procesului Verbal de evaluare a originalității lucrării către 

cadrele didactice îndrumătoare și către masteranzi conform celui de-al 

doilea Raport antiplagiat 

 
 

 

DECAN, 

Conf. univ. dr. George Cristian SCHIN 

 

Întocmit, 

Gica Honceriu 


