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1. În urma încetării raporturilor juridice a unor membri ai consiliului facultății, în 

acest moment consiliul este constituit din 7 membri de drept (6 cadre didactice şi un student) 

iar cvorumul se consideră a fi socotit de la cifra 7. 

2. S-au stabilit formațiile de studii astfel: 

Drept cu frecvenţă – licenţă: anul 1,2,3 – 4 grupe şi anul 4 – 3 grupe 

Administraţie publică: anul 1,2 şi 3 – 2 grupe 

APIE: anul  1 – 2 grupe, anul 2 – 1 grupă 

Drept FR: 2, 3, 4 –  1 grupă 

DEA : anul 1, 2 – 1 grupă 

GCTAP: anul 1 – 1 grupă 

CCI: anul 1 – 1 grupă 

SPC: anul 1 – 1 grupă 

La stabilirea acestor grupe s-a avut în vedere numărul de locuri la buget acordate și 

suplimentarea numărului de locuri la master, domeniul drept şi numărul estimativ al 

studenţilor care vor fi admişi în anul I de studiu de licenţă şi de masterat şi a celor care vor 

promova în noul an universitar. 

3. A fost respinsă cererea de susţinere a licenţei în sesiunea septembrie a absolventei 

de la universitatea N. Titulescu Bucureşti, Toderaşcu N. Georgiana – Cristina, motivat de 

neîndeplinirea prevederilor hotărârii consiliului de a acoperi 80 % din disciplinele din planul 

de învăţământ. 

4. Ca urmare a publicării Hotărârii CA nr. 47/27.07.2018, se va organiza o nouă 

sesiune de restanţe în perioada 27 august – 2 septembrie la care se vor putea prezenta studenţii 

din toți anii de studii. Cadrele didactice, aflate în concediul de odihnă vor fi rechemate din 

concediu pentru ziua în care vor fi prezenţi la examene. Pentru situaţii excepţionale vor fi 

stabilite comisii de examinare, după cum urmează: 

- Pentru programul Drept: 

Prof. univ. dr. Ivan Gheorghe 



Conf. univ. dr. Nora Daghie 

Lect. univ. dr. Bleoanca Alexandru 

Supleanţi: Lect. univ. dr. Mirela Costache. Lect. univ. dr. Adriana Stancu 

- Pentru programul Administraţie publică: 

Lect. univ. dr. George Schin 

Lect. univ. dr. Agheniţei Mihaela 

Lect. univ. dr. Slabu Elisabeta 

Supleant. Lect. univ. dr. Valentina Cornea 

5. Nu a fost acordat avizul consiliului facultății privind îndeplinirea condițiilor 

minimale ale facultății pentru candidatul înscris la concurs pentru postul de lector pentru pe 

perioadă determinată, nr. 16, din statul de funcții al Departamentului de științe juridice. 

Consiliul a făcut recomandarea ca până la data susținerii concursului să prezinte comisiei 

dovezi suplimentare și completarea din care rezultă înscrierea în BDI a celor 5 articole la care 

candidatul face referire. 
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