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HOTĂRÂREA nr. 2 

 

Consiliul Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Drept şi Administraţie Publică, 

întrunit în şedinţa din 26.01.2021 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se avizează favorabil, cu 15 voturi “pentru”, 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă 

rezultatul  concursului pentru ocuparea postului de asistent universitar poziția 21, 

vacant în Statul de funcții de personal didactic al Departamentului de Științe Juridice 

și Carieră Judiciară şi se recomandă ocuparea acestui post de către domnișoara 

Cimpu Georgiana, pe perioadă determinată de 3 ani. 

Art. 2. Se avizează favorabil, cu 15 voturi “pentru”, 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă 

rezultatul  concursului pentru ocuparea postului de asistent universitar poziția 22, 

vacant în Statul de funcții de personal didactic al Departamentului de Științe Juridice 

și Carieră Judiciară şi se recomandă ocuparea acestui post de către domnul Secula 

Mihai Raul, pe perioadă determinată de 3 ani. 

Art. 3. Se avizează favorabil, cu 15 voturi “pentru”, 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă 

rezultatul  concursului pentru ocuparea postului de lector universitar poziția 14, 

vacant în Statul de funcții de personal didactic al Departamentului de Litere și 

Științele Educației  şi se recomandă ocuparea acestui post de către doamna Verdeș 

Maria Rocselana, pe perioadă determinată de 3 ani. 

Art. 4. Se avizează favorabil, cu 15 voturi “pentru”, 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă 

rezultatul  concursului pentru ocuparea postului de asistent universitar poziția 23, 

vacant în Statul de funcții de personal didactic al Departamentului de Litere și 

Științele Educației şi se recomandă ocuparea acestui post de către doamna Daju 

Elena, pe perioadă determinată de 3 ani. 

Art. 5. Se respinge solicitarea domnișoarei Bălan Klaudia înregistrată la secretariatul 

facultății cu numărul 132/20. 01. 2021. 

Art. 6. Se ia act de informarea făcută de către Directorul Centrului ID, lect. univ. dr. 

Ana Daniela Bobaru, privind stadiul de realizare a Raportului de autoevaluarea a 

programului de studii universitare de licență Drept ID. 

Art. 7. Se ia act de informarea făcută de către Directorul Departamentului de Litere și 

Științele Educației, conf. univ. dr. Ina Raluca Tomescu, privind stadiul de realizare a 

Raportului de autoevaluarea a programului de studii universitare de licență PIPP. 

Art. 8. Se aprobă, în conformitate cu prevederile art. 7, pc. III-IV din Regulamentului 

privind cuantumul taxelor încasate la nivelul Universităţii „Constantin Brâncuşi” din 

Târgu Jiu, în anul univ. 2020-2021, reducerea taxei de școlarizare, cu 50%, pentru 

următorii studenți: 

- Lică E. Oana-Loredana, programul de studii universitare de masterat ACUI, IF, 

anul II - 50%; 
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- Cioclei G. Georgiana, programul de studii universitare de masterat ACUI, IF, anul 

II - 50%; 

- Popescu G. Nicolița, programul de studii universitare de licență PIPP, IF, anul III- 

50% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ Decan, 

Prof. univ. dr. Horațiu Tiberiu GORUN 

 

Prodecan, 

Conf. univ. dr. Alin-Gheorghe GAVRILESCU 
 

 

 

 

 

 

 

 


