CONSILIUL FACULTĂȚII
Hotărârea nr. 19/24.10.2017
1. S-a hotărât ca la nivelul departamentelor documentele să fie arhivate în registre, dosare,
etc. conform prevederilor legale aplicabile în acest domeniu. Consiliul Facultății va fi
informat cu privire la măsurile luate prin intermediul Directorilor de Departament până
la data de 27 noiembrie 2017.
2. Se decide demararea procedurilor în vederea elaborării unui Regulament de organizare
și funcționare pentru fiecare din cele două Departamente ale Facultății. Pentru
elaborarea Regulamentelor sunt mandatați Directorii de Departament, iar termenul de
finalizare este sfârșitul lunii noiembrie când va fi supus aprobării în Consiliul Facultății.
3. S-a hotărât respingerea solicitării formulate de Domnului Director de Departament
Mihai Floroiu cu privire la avizarea a doi noi membrii în Consiliul Departamentului de
Științe Juridice.
4. Se decide respingerea solicitării formulate de Domnul Director de Departament Mihai
Floroiu privind atribuirea către Departamentul de Științe Juridice a locului devenit
vacant în Senatul UDJG.
5. S-a hotărât demararea, în cadrul Departamentului de Științe Administrative și Studii
Regionale, a procedurilor de alegere a unui nou reprezentant în Senatul UDJG.
6. S-a hotărât ca procesele verbale ale ședințelor Consiliului Facultății să fie semnate pe
ultima pagină de toți membrii Consiliului care au fost prezenți la respectiva ședință.
7. S-a hotărât ca, în mod obligatoriu, să fie depuse lunar de către cadrele didactice fișa de
activitate zilnică pentru norma de bază. În cazul nerespectării acestei obligații,
Directorul de departament va avea posibilitatea să refuze semnarea centralizatorului
lunar pentru norma de bază.
8. S-a hotărât elaborarea și afișarea unui anunț privind data limită de depunere la
Secretariatul Facultății a cererilor privind tema de licență semnate de cadrele didactice.
9. S-a hotărât modificarea Metodologie privind organizarea examenelor de finalizare a
studiilor în sensul inserării unei dispoziții prin care membrii comisiei de licență se vor
întruni înainte de desfășurarea probei orale pentru a verifica dacă lucrările de licență
depuse îndeplinesc condițiile impuse de metodologie. Pentru modificarea metodologiei
este mandatată Comisia de reglementare a Facultății.
10. S-a luat act de retragerea Domnului Lect.univ.dr. Alexandru Bleoancă din Comisia de
reglementare a Facultății.
11. S-a decis ca Domnul Lect.univ.dr. Cosmin Răzvan Mihăilă să facă parte din Comisia
de reglementare a Facultății.
12. S-a stabilit componența comisiei de acordare a burselor. Cadrele didactice care vor face
parte din această comisie sunt: Conf.univ.dr. George Schin și Conf.univ.dr. Oana
Gălățeanu. Comisia de analiză și soluționare a contestațiilor va fi compusă din
următoarele cadre didactice: Lect.univ.dr. Ștefania Mirică și Lect.univ.dr. Adriana

Stancu. Studenții din Consiliu Facultății vor înainta propunerile pentru membrii celor
două comisii printr-un proces verbal.
13. S-au stabilit propunerile din partea Facultății privind componența comisiilor de grad
didactic din învățământul preuniversitar, specializarea administrație publică, respectiv:
- Lect.univ.dr. Cristina Pătrașcu – președinte;
- Lect.univ.dr. Elisabeta Slabu – membru.

DECAN,
Prof.univ.dr. Florin TUDOR

Întocmit
Secretar şef facultate
Gica Honceriu

