
CONSILIUL FACULTĂȚII 

 

 

Hotărârea nr.24/18.12.2017 

 

 

1. În conformitate cu prevederile art.10 lit.b) din Regulamentul Activitaţii Universitare a 

Studenţilor aprobat în şedinţa de Senat  din  data de 16  martie  2017 și modificat în 

ședința de Senat din data de 25 septembrie 2017, respectiv prevederile art.49 alin.2 din 

Codul Drepturilor și Obligațiilor Studenților aprobat de Senatul UDJG prin Hotărârea 

nr. 68/29.7.2013, pentru nerespectarea prevederilor art.144 alin.4 din Legea Educației 

Naționale nr.1/2011 republicată și actualizată, art.54 alin.2 lit.b din Carta Universității 

adoptată de Senat la data de 14 iulie 2011 şi modificată de Senat la data de 01.03.2012, 

art.9 alin.1-4 din Regulamentul Activitaţii Universitare a Studenţilor, art.25 alin.10 din 

Regulamentul de organizare și funcționare al Facultății de Științe Juridice, Socialeși 

Politice aprobat prin Hotărârea nr.20 din 26.09.2016, respectiv prevederile art.18 lit.a)-

d) și f) din Ordinul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 3666 

din 30 martie 2012 privind aprobarea Codului drepturilor şi obligaţiilor studentului și 

prevederile art.49 alin.1 din Codul Drepturilor și Obligațiilor studenților din cadrul UDJ 

aprobat de Senatul UDJG prin Hotărârea nr. 68/29.7.2013, în raport de recunoașterea 

scrisă, s-au hotărât următoarele: 

- sancționarea studenților Goliță Roxana Ștefania, Iacomi Mihaela Diana și Sandu 

Andreea-Gratziela din anul IV Drept Zi cu avertisment scris pentru fraudarea 

rezultatului verificării la disciplina ”Organizații și relații internaționale”; 

- studenții Goliță Roxana Ștefania, Iacomi Mihaela Diana și Sandu Andreea-Gratziela 

din anul IV Drept Zi își pierd dreptul de a se prezenta pentru promovarea acestei 

discipline în următoarele trei sesiuni de examene.  

Secretariatul Facultății va lua măsurile necesare pentru afișarea acestei hotărâri la 

avizierul facultății. Împotriva prezentei decizii se poate face contestaţie, în termen de 5 

zile de la afişare, la secretariatul facultăţii. 

2. Pe durata desfășurării examenelor/verificărilor se interzice deținerea și utilizarea 

dispozitivelor electronice de tipul: telefon mobil, ceas, tabletă, etc. Nerespectarea 

acestei interdicții atrage după sine aplicarea uneia din sancțiunile prevăzute de 

Regulamentul Activităților Universitare Studențești, Carta UDJG cât și de alte acte 

normative în vigoare. 

 

 

DECAN, 

 

 

 

Întocmit 

Secretar şef facultate 
 


