
CONSILIUL FACULTĂȚII 

 

 

Hotărârea nr. 02/15.01.2018 

 

1. S-a hotărât ca locurile ce vor fi scoase la concursul de admitere 2018 să fie 

repartizate astfel: 

- pentru programul de studii de licenţă Drept, cu frecvenţă: 49 locuri la buget din care 

2 pentru romi, 63 de locuri cu taxă din care 2 pentru cei cu a doua facultate, 1 loc 

CPV, 6 locuri buget cu bursă şi 6 locuri buget fără bursă pentru cetăţenii moldoveni. 

- pentru programul de studii de licenţă Administraţie publică: 50 locuri la buget din 

care 1 pentru romi, 16 de locuri cu taxă din care 1 pentru cei cu a doua facultate, 1 loc 

CPV, 4 locuri buget cu bursă şi 4 locuri buget fără bursă pentru cetăţenii moldoveni. 

2. S-a hotărât menţinerea criteriilor stabilite pentru concursul de admitere la 

programele de licenţă, respectiv: 50 % media de la bacalaureat, 50% nota la testul susţinut la 

economie/limba română). Tematica şi bibliografie va fi cea hotărâtă de comisia de admitere a 

UDJ. 

3. S-a stabilit de principiu că în anul 2018 nu vor fi scoase locuri la concurs pentru 

programul de studii Drept IFR. 

4. S-a stabilit că, în anul 2018, vor fi scoase la concurs 100 de locuri la programele de 

master, repartizate astfel: 

- pentru programul Ştiinţe penale şi criminalistică un număr total de 25 locuri din 

care: 12 locuri la buget din care unul pentru romi şi 13 cu taxă; 

- pentru programul Dreptul european al afacerilor un număr total de 25 locuri din 

care: 13 la buget, 3 locuri buget fără bursă pentru românii de pretutindeni, 8 locuri 

cu taxă şi 1 loc CPV; 

- pentru programul Guvernanţă şi cooperare transfrontalieră în administraţia publică 

un număr total de 25 locuri din care: 12 la buget, 2 locuri buget fără bursă pentru 

românii de pretutindeni, 10 locuri cu taxă şi 1 loc CPV; 

- pentru programul Administraţie Publică şi Integrare Europeană un număr total de 

25 locuri din care: 13 locuri la buget din care unul pentru romi, 11 locuri cu taxă şi 

1 loc CPV. 

5. S-a hotărât menţinerea ponderii criteriilor stabilite pentru concursul de admitere la 

programele de master, respectiv: 40 % media de la examenul de licenţă şi 60% nota la 

interviu). Directorii de departament sunt mandataţi să stabilească şi să comunice până la data 

de 17.01.2018, tematica şi bibliografia pentru interviul de admitere la programele de master. 

6. S-a hotărât retransmiterea către Comisia de reglementare a dispoziţiei cuprinse în 

art. 9 din Hotărârea CF nr. 19/2017 cu privire la Modificarea metodologiei 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 
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