
FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE, SOCIALE ŞI POLITICE 

 

CONSILIUL FACULTĂȚII 

 

 

 

Hotărârea nr. 01/13.01.2017 

 
 

1. S-a hotărât transmiterea cererii de transfer în regim de urgență de la 

Universitatea București la Universitatea Dunărea de Jos Galați formulată de studentul 

Stoica către Rectorat cu mențiunea că potrivit art.31 din RAUS transferul se poate aproba 

numai în perioada 1.09-1.10 a anului universitar respectiv. 

2. S-a decis calendarul desfășurării examenelor de licență și disertație pentru 

sesiunea februarie 2017, după cum urmează:  

- pentru programul de studii Drept:  

o 27.02.2017, ora 10, susținerea probei Cunoștințe fundamentale şi de 

specialitate; 

o 28.02.2017, ora 9, Susținerea proiectului de licență. 

- pentru programul de studii Administrație publică: 

o 27.02.2017, ora 10, susținerea probei Cunoștințe fundamentale și de 

specialitate; 

o 28.02.2017, ora 12,  Susținerea proiectului de licență. 

- pentru programele de master: CJ, SCP – susținerea proiectului de disertație va avea loc 

în 28.02.2017, ora 13 

- pentru programul de master: APIE – susținerea proiectului de disertație va avea loc în 

27.02.2017, ora 13 

3. S-a hotărât aprobarea unui parteneriat propus de Universitatea din Torino – 

Italia prin care se solicită colaborarea pentru proiectul Horizon 2020 intitulat ”Înțelegerea 

transformărilor din administrațiile publice europene”. 

4. S-a decis acordarea de către Facultate a trei burse de performanță, 

respectiv: Bursa de performanță a Facultății de Științe Juridice, Sociale și Politice, Bursa 

Viorel Daghie și Bursa Ioan Apostu. Aceste burse vor fi acordate odată pe an, în luna 

decembrie, în cuantum total de câte 2000 lei fiecare. 



5. S-a hotărât componența echipelor care vor lucra la dosarele de acreditare și 

calendarul activităților. Astfel, pentru programul de studii Drept, responsabil este 

Directorul de Departament – Prof.univ.dr. Mihai Floroiu și echipa este formată din 

membrii Consiliului Departamentului de Științe Juridice, respectiv: Prof.univ.dr. Ivan 

Gheorghe, Lect.univ.dr. Adriana Stancu, Lect.univ.dr. Daghie Dragoș, Lect.univ.dr. 

Costache Mirela. Pentru programul de studii Administrație Publică responsabil este 

Directorul de Departament – Conf.univ.dr. George Schin și echipa este formată din 

membrii Consiliului Departamentului de Științe Administrative și Studii Regionale, 

respectiv: Prof.univ.dr. Romeo Ionescu, Conf.univ.dr. Cristian Apetrei, Lect.univ.dr. 

Andreea Matic, Lect.univ.dr. Valentina Cornea. În scopul îndeplinirii activităților 

necesare întocmirii dosarului de acreditare se vor comunica noile standarde adoptate de 

ARACIS către cadrele didactice. Până la data de 28.02.2017 se vor verifica CV-urile, 

listele de lucrări și fișele disciplinelor. Pentru finalizarea dosarelor, termenul este de 

15.03.2017. 

6. S-a hotărât stabilirea unor consultări cu privire la identificarea unor măsuri 

cu caracter sancționator, altele decât cele prevăzute de Codul Muncii, pentru cadrele 

didactice care nu își îndeplinesc sarcinile de serviciu în termenele indicate în cazurile care 

reclamă urgență. 

7. S-a decis stabilirea unui calendar pentru modificarea planurilor de 

învățământ. Responsabili pentru această activitate sunt Directorii de Departament care vor 

consulta cadrele didactice care pot formula propuneri, urmând ca planurile să fie 

definitivate până la data de 1.02.2017. La modificarea planurilor de învățământ se va ține 

cont de următoarele aspecte: respectarea competențelor conferite de programul de studii, 

recomandările ARACIS, corelarea disciplinelor aferente programelor de licență și master 

precum și de strategia de resurse umane. În situația în care sunt propuse modificări 

substanțiale, inițiatorul propunerii are obligația motivării acestora. În vederea modificării 

planurilor de învățământ, se vor organiza consultări cu angajatorii până la data de 

28.02.2017.  

8. S-a hotărât ca Directorul Departamentului de Științe Juridice, prof.univ.dr. 

Mihai Floroiu să definitiveze statutul poziției Lect.11 din Statul de funcții al 

Departamentului de Științe Juridice, având în vedere faptul că Doamna Lect.univ.dr. Gina 

Ignat nu mai este angajata Universității. 



9. S-a decis ca Doamna Lect.univ.dr. Cornea să fie responsabil pentru 

practica facultativă, aceasta urmând a fi monitorizată de Doamna prodecan Pușcașu 

Violeta. Înscrierea la practica facultativă se va realiza pe baza de cerere avizată de 

Doamna Prof.univ.dr. Pușcașu Violeta. La practica facultativă se vor putea înscrie și 

studenții de la Administrație Publică, cu mențiunea că nu vor obține o notă sau credite 

pentru această activitate. 

10. S-a hotărât întocmirea fișelor de post în conformitate cu Hotărârea 

Senatului UDJG.   Termenul pentru finalizarea și semnarea acestora este 23.02.2017. 

11. S-a hotărât ca pentru oferta educațională responsabil să fie Doamna 

Lect.univ.dr. Stancu Adriana. În termen de 7 zile va întocmi un calendar ce va cuprinde 

activitățile ce urmează a fi desfășurate pentru fiecare lună. Acestea vor consta în 

intervenții radio-tv, articole în ziar, activități cu elevii de liceu, organizarea Zilei Porților 

Deschise, distribuirea de broșuri, organizarea săptămânii altfel etc. Echipa ce va derula 

activitățile specifice ofertei educaționale va fi formată din: Lect.univ.dr. Mirela Costache, 

Lect.univ.dr. Mădălina Beldiman, Lect.univ.dr.  Valentina Cornea, Lect.univ.dr.  Andreea 

Matic, Lect.univ.dr. Alexandru Bleoancă, Lect.univ.dr. Dragoş Daghie, Asist.univ.dr.  

Liliana Niculescu. Responsabil pentru gestionarea informațiilor privind oferta 

educațională pe site-ul Facultății este Lect.univ.dr. Ștefania Mirică. 

12. S-a decis ca orientarea în carieră să fie gestionată de Doamna Lect.univ.dr. 

Andreea Matic (responsabil științific) și de Domnul Conf.univ.dr. George Schin.  

13. S-a hotărât că Doamna Lect.univ.dr. Cornea Valentina va coordona în 

continuarea ”Cafeneaua altfel”. 

14. S-a luat decizia bugetării celor două conferințe ale Facultății, atât cea 

pentru cadrele didactice cât și cea studențească. Data desfășurării acestora este 5 mai 

2017. Coordonator pentru conferința cadrelor didactice este Doamna Lect.univ.dr. Mirică 

Ștefania și din comitetul de organizare vor face parte Doamna Lect.univ.dr. Mirela 

Costache, Doamna Lect.univ.dr. Adriana Stancu și Doamna Lect.univ.dr. Andreea Matic, 

precum și alte cadre didactice care doresc să se alăture echipei. Pentru conferința 

studenților coordonator este Doamna Lect.univ.dr. Valentina Cornea iar din Comitetul de 

organizare vor mai face parte Domnul Lect.univ.dr. Alexandru Bleoancă, Doamna 

Lect.univ.dr. Mădălina Beldiman, Doamna Asist.univ.dr. Liliana Niculescu precum și alte 

cadre didactice care doresc să participe la organizarea evenimentului. De asemenea, s-a 



decis finalizarea volumelor conferinței din anul 2016 până pe data de 31.01.2016 în 

vederea publicării articolelor susținute la o editură acreditată CNCSIS. Referatele pentru 

bugetarea evenimentului, pentru publicarea volumelor și pentru broșura rezumatelor 

pentru acest an vor fi finalizate de coordonatori până pe data de 20.01.2017.   

15. S-a decis ca Școala de vară din acest an să fie organizată în perioada 28.06-

1.07.2017. Coordonator va fi Domnul Prof.univ.dr. Mihai Floroiu. Caietul Școlii de vară 

de anul trecut va fi finalizat de Doamna Lect.univ.dr. Andreea Matic până la data de 

31.01.2017. 

16. S-a hotărât modificarea componenței Comisiei de Calitate a Facultății prin 

înlocuirea Doamnei Lect.univ.dr. Gălățeanu Oana cu Doamna Conf.univ.dr. Simona 

Gavrilă. Comisia va întocmi raportul pentru anul precedent până la data de 15 februarie 

2017. Cu ocazia întocmirii raportului, Consiliul recomandă Comisiei analiza și evaluarea 

programelor de studii, urmând a fi consultați angajatorii și studenții pentru identificarea 

aspectelor negative, dacă există, precum și stabilirea cauzelor acestora. 

17. S-a hotărât modificarea componenței Comisiei de Reglementare. Aceasta 

va avea următoarea configurație: 

   Lect.univ.dr. Ștefania Mirică – prodecan coordonator 

   Conf.univ.dr. Simona Gavrilă 

   Conf.univ.dr. Cristian Apetrei 

   Lect.univ.dr. Alexandru Bleoancă 

   Lect,univ.dr. Mirela Costache 

   Lect.univ.dr. Dragoș Daghie 

18. S-a decis ca Doamna Conf.univ.dr. Simona Gavrilă să fie responsabil 

SCIM pentru Departamentul de Științe Juridice iar pentru Departamentul de Științe 

Administrative și Studii Regionale este Doamna Lect.univ.dr. Matic Andreea. 

19. S-a hotărât următoarea componență a Comisiei de orientare în carieră: 

  Conf.univ.dr. George Schin 

  Lect.univ.dr. Andreea Matic – coordinator științific 

  Lect.univ.dr. Adriana Stancu 

  Lect.univ.dr. Valentina Cornea 

  Lect.univ.dr. Mirela Costache 

  Lect.univ.dr. Dragoș Daghie 



  Lect.univ.dr. Alexandru Bleoancă 

  Studenții din Consiliul Facultății 

20. S-a hotărât ca Domnul Prof.univ.dr. Mihai Floroiu și Doamna Lect.univ.dr. 

Mirela Costache să finalizeze ultima ediție a Analelor Facultății până la data de 

31.01.2017. 

21. S-a hotărât ca orice decizie cu privire la nașterea unui raport juridic cu 

impact instituțional va fi luată în raport de oportunitate, exclusiv în Consiliul Facultății, 

acordurile urmând a fi semnate de Decan sau, după caz, de o altă persoană pe baza 

mandatului primit. Înscrisurile se vor semna cu antetele Universității sau Facultății, după 

caz. În ceea ce privește bursele Eugen Ionesco, Consiliul și-a exprimat acordul cu privire 

la un număr de șase, după cum urmează: patru sub coordonarea Doamnei Prof.univ.dr. 

Violeta Pușcașu (Alina Noel, Baska Toussia Daniel Valerie, Hanse Gilbert Mbeng Dnag, 

Livandovschi Roman) și două sub coordonarea Domnului Prof.univ.dr. Mihai Floroiu. 

 

 

 

    

 

 

 

DECAN, 

Prof. univ. dr. Florin TUDOR 

Întocmit 

Secretar șef facultate 

Gica Honceriu   

 

 


