
 

 

 

 

 

CONSILIUL FACULTĂŢII DE ȘTIINŢE JURIDICE, SOCIALE ȘI POLITICE 

 

 

Hotărârea nr. 3/07.02.2022 

 

 

Art. 1. Se mandatează senatorii pentru comunicarea către comisia ştiinţifică până 

pe data de 15.02.2022 a propunerii de renunțare la modificarea criteriilor. 

 

Art. 2. Se numesc experţii coordonatori/tutorii pentru Proiectul POC: Creşterea 

accesului studenţilor umiversităţii la educaţia on-line – UNITEC, astfel: 

1. Experţii coordonatori/tutori sunt următorii: 

 Expert coordonator/tutor: Conf. univ. dr. Andreea Matic, mentor „Drept” anul I 

 Expert coordonator/tutor: Prof. univ. dr. Gheorghe Ivan, mentor „Drept” anul 

II 

 Expert coordonator/tutor: Lect. univ. dr. Mirela Costache, mentor „Drept” anul 

III 

 Expert coordonator/tutor: Lect. univ. dr.  Alexandru Bleoancă, mentor „Drept” 

anul IV 

 Expert coordonator/tutor: Lect. univ. dr.  Valentina Cornea, mentor 

„Administraţie publică” anul I 

 Expert coordonator/tutor: Lect. univ. dr. Elisabeta Slabu,  mentor 

„Administraţie publică” anul II 

 Expert coordonator/tutor:  Prodecan Conf. univ. dr. Ana Ştefănescu,  mentor 

„Administraţie publică” anul III 

 Expert coordonator/tutor: Prodecan Lect. univ. dr. Dragoş Daghie,  mentor 

„Dreptul European al Afacerii”, masterat 



 
 

 

 

 Expert coordonator/tutor: Lect. univ. dr. Adriana Stancu, mentor „Combaterea 

criminalităţii informatice”, masterat 

 Expert coordonator/tutor: Lect. univ. dr.Mădălina Beldiman, mentor 

„Administraţie publică şi integrare europeană”, masterat. 

Art. 3. Se hotărăște componența comisiei de implementare pentru Proiectul POC: 

Creşterea accesului studenţilor universităţii la educaţie on-line –UNITEC, astfel: 

Reprezentant legal al facultăţii – Decan Conf. univ. dr. George Schin şi expertul 

coordonator/tutorele nominalizat la art. 2. 

Art. 4. S-a adus la cunoştinţă intenţia Facultăţii Transfrontalieră de a înfiinţa un 

nou masterat „Securitate vamală şi transfrontalieră” în domeniul Drept, cu majorarea 

cifrei de şcolarizare, ceea ce presupune vizita ARACIS.   

Art. 5. Se decide ca din comisia pentru organizarea alegerilor studenţilor care vor 

face parte din Consiliul facultăţii şi Senat să facă parte studenta Tălmaciu Daria – 

Andreea, anul IV, Drept.  

Art. 6. Se aprobă cererile cadrelor didactice, prof. Nadia Cerasela Aniţei şi conf. 

Simona Petrina Gavrilă, privind modularea orelor (la două săptămâni).  

Art. 7. Se decide ca în semestrul II, activităţile de curs vor fi efectuate on-line, iar 

seminariile faţă în faţă (on-site), pe orarul deja finalizat, cu menţiunea că tot personalul 

le va efectua din spaţiile repartizate facultăţii, cu evaluarea periodică în funcţie de 

situaţia pandemică. 

 


