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HOTĂRÂREA nr. 19 

Consiliul Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Drept şi Administraţie 

Publică, întrunit în şedinţa din 23. 09. 2019 
 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă redistribuirea locurilor destinate candidaților absolvenți ai 

liceelor din mediul rural sau de etnie rromă rămase neocupate în urma 

concursului de admitere din sesiunile iulie-august și septembrie 2019, după 

cum urmează: 

a) locul bugetat pentru candidații de etnie rromă de la programul de studii 

universitare de masterat APE să fie ocupat de către candidatul 

Teodorescu Răzvan Andrei, admis la acest program de studii pe loc cu 

taxă în sesiunea iulie-august 2019. 

b) locul bugetat pentru candidații de etnie rromă de la programul de studii 

universitare de licență LLE-LLR să fie ocupat de candidata Lincă 

Andreea Maria, admisă la acest program de studii pe loc cu taxă în 

sesiunea septembrie 2019. 

c) locul bugetat pentru candidații de etnie rromă de la programul de studii 

universitare de licență AP să fie ocupat de candidatul Badea Cătălin 

Constantin admis la acest program de studii pe loc cu taxă în sesiunea 

septembrie 2019. 

d) locul bugetat pentru candidații de etnie rromă de la programul de studii 

universitare de licență RISE să fie ocupat de candidata Tița Elena 

Mihaela admisă la acest program de studii pe loc cu taxă în sesiunea 

septembrie 2019. 

e) locul bugetat pentru candidații de etnie rromă de la programul de studii 

universitare de licență RISE să fie ocupat de candidata Ceambur Elena 

Gabriela admisă la acest program de studii pe loc cu taxă în sesiunea 

septembrie 2019. 

f) locul bugetat pentru candidații de etnie rromă de la programul de studii 

universitare de licență RISE să fie ocupat de candidatul Oargă Mihai 

Bogdan, admis la acest program de studii pe loc cu taxă în sesiunea 

septembrie 2019. 

Art. 2. Se aprobă redistribuirea candidaților admiși la programul de studii 

universitare de masterat Managementul poliției locale, după cum urmează: 

a) Popescu Gh. Octavian trece, cu locul bugetat pe care l-a ocupat în 

sesiunea iulie 2019, la programul de studii universitare de masterat 

Administrație publică europeană; 
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b) Racea D. Violeta Andreea trece, cu locul bugetat pe care l-a ocupat în 

sesiunea iulie 2019, la programul de studii universitare de masterat 

Administrație publică europeană; 

c) Popescu I. Ionuț trece, cu locul bugetat pe care l-a ocupat în sesiunea 

iulie 2019, la programul de studii universitare de masterat Securitate și 

relații internaționale; 

d) Șodolea C. Victoria Adelina trece, cu locul cu taxă pe care l-a ocupat în 

sesiunea iulie 2019, la programul de studii universitare de masterat 

Securitate și relații internaționale; 

Art. 3. Se aprobă solicitarea domnului conf. univ. dr. Hadrian Gorun de 

publicare, la Editura Academica Brâncuși, în format electronic, cu ISBN, a 

lucrării ,,O scurtă istorie a relațiilor internaționale în secolul al XX-lea. De la 

Conferința păcii de la Paris la sfârșitul Războiului Rece”. 

Art. 4. Se aprobă solicitarea doamnei conf. univ. dr. Mirabela Rely Odette 

Curelar de publicare, la Editura Academica Brâncuși, în format electronic, cu 

ISBN, a lucrării ,,Elemente de didactică a specialității limbii și literaturii 

române”. 

 Art. 5. Se aprobă numirea domnișoarei lect. univ. dr. Alina Georgiana Holt 

în calitate de coordonator al programului de studii universitare de licență 

Administrașie publică. 

Art. 6. Se aprobă următorii îndrumători de an: 

- lect. univ. dr. Iulian Pînișoară, anul I, AP; 

- lect. univ. dr. Alina Georgiana Holt, anul II, AP; 

- lect. univ. dr. Viorica Mihaela Frîntu, anul III, AP; 

- lect. univ. dr. Flavius Mărcău, anul I, RISE; 

Art. 7. Se aprobă ca domnul prof. univ. dr. Moise Bojincă – personalitate 

invitată, care desfășoară activități didactice din postul 1 din Statul de funcții 

de personal didactic al Departamentului de Științe Juridice și Carieră 

Judiciară, în sistem plata cu ora, să fie remunerat la nivelul postului, conform 

tranșei de vechime. 

Art. 8. Se aprobă completarea listei cadrelor didactice asociate cu doamna 

lect. univ. dr. Georgiana Delia Semenescu. 

 

 

 

 

Decan, 

Prof. univ. dr. Tiberiu Horaţiu Gorun 

 


