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CONSILIUL FACULTĂŢII DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE 
 
 

Hotărârea nr. 27/07.09.2022 
 
 

Art. 1. A fost avizat Raportului de calitate al facultăţii pentru anul 2021. 

 

Art. 2. S-a hotărât desfăşurarea activităţilor didactice în sistemul faţă în faţă. 

 

Art. 3. Au fost aprobate de principiu cererile depuse de studenţi pentru întreruperea/reluarea 

şcolarizării conform art. 31 din RAUS, cererile de transfer de la forma de învăţământ la frecvenţă redusă, 

de la alte universităţi sau către alte universităţi, cererile de reînmatriculare, în limita cifrei de 

şcolarizare şi acolo unde va fi cazul cu acordul/viza directorului de departament. 

Art. 4. Au fost stabiliţi coordonatorii academici ai programului Erasmus + ,, astfel: 

- pentru domeniul Ştiinţe administrative: 

o prof. univ. dr. Violeta PUŞCAŞU; 

o prof. univ. dr. Florin TUDOR; 

- pentru domeniul Drept: 

o lect. univ. dr. Adriana Iuliana STANCU; 

o lect. univ. dr. Ştefania Cristina MIRICĂ. 

Art. 6. S-a hotărât ca deschiderea anului universitar să se desfăşoare în sala AN 113, pe data de 3 

octombrie, la ora 10. 

 

Art. 7. S-a stabilit ca termen 10 octombrie 2022 pentru depunerea fişelor disciplinelor, a CV-

urilor, declaraţiilor de norme şi a temelor de licenţă şi disertaţie.  

 



 

 

Art. 8. S-a hotărât ca persoana responsabilă cu Registrul de riscuri este doamna conf. univ. dr. 

Andreea Elena MATIC, iar persoana responsabilă cu elaborarea procedurilor din cadrul facultăţii este 

domnul lect. univ. dr. Alexandru BLEOANCĂ. 

 

Art. 9. Au fost propuse următoarele criterii de acordare a burselor oferite de ME studenţilor din 

state terţe UE: 

 participarea la activitățile de promovare ale facultății și ale universității; 

 implicarea în activităţi extracurriculare şi de voluntariat;  

 au obținut premii la competiții culturale și/sau sportive pe parcursul anului universitar; 

 au avut rezultate remarcabile la concursuri specifice programului de studii pe care îl 

urmează; 

 media anului universitar anterior – minim 8; 

 alte rezultate remarcabile. 

 
 

 

DECAN, 

Conf. univ. dr. George Cristian SCHIN 

 

 

 

Întocmit, 

Gica Honceriu 


