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HOTĂRÂREA nr. 3 

 

Consiliul Facultății de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică 

întrunit în ședință în data de 05. 02. 2021 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1. Se aprobă Bugetul Centrului ID pentru anul calendaristic 2021. 

Art. 2. Se aprobă Tariful orar pentru plata activităților administrative desfășurate în 

cadrul Centrului ID, pentru anul universitar 2020-2021, așa cum a fost modificată și 

aprobată de către Consiliul Centrului ID. 

Art. 3. Se aprobă Strategia de implementare a tehnologiei specifice ID la nivelul FSEDAP. 

Art. 4. Se aprobă Procedura privind monitorizarea și asigurarea echivalenței 

activităților din planul de învățământ și a fișelor disciplinelor aferente programului de 

studii universitare de licență Drept ID cu cele de la programul de studii universitare de 

licență Drept IF. 

Art. 5. Se aprobă editarea la Editura Academica Brâncuși din Tg-Jiu, cu ISBN 

electronic, a următoarelor suporturi de curs realizate în tehnologia ID, pentru 

programul Drept ID: 

- Drept international public, autor Laura Magdalena Trocan; 

- Drept diplomatic și consular, autor Laura Magdalena Trocan; 
- Drept civil. Drepturile reale, autor Peptan Rodica; 
- Drept civil. Contracte speciale, autor Peptan Rodica; 
- English (for ID students use), autor Adina Paicu; 
- Protecția internațională a drepturilor omului, autor Ina Raluca Tomescu. 

Art. 6. Se aprobă îndreptarea erorilor materiale din planul de învățământ al 

programului de studii universitare de licență Drept IF, valabil începând cu anul 

universitar 2019/2020 identificate în anul II, anul universitar 2020/2021, precum și a 

erorilor materiale din planul de învățământ al programului de studii universitare de 

licență Drept IF, valabil începând cu anul universitar 2020/2021. 

Art. 7. Se aprobă propunerile departamentelor privind  achiziția de carte apărută în 

ultimii 10 ani, în sumă de 30000 de lei, în vederea respectării standardelor ARACIS 

referitoare la dotarea bibliotecii facultății cu fond de carte și asigurarea în bune condiții 

a procesului de învățământ. 

Art. 8. Se aprobă completarea planurilor de învățământ pentru programul de studii 

universitare de masterat SRI, promoția 2020, cu ocupațiile conform COR care vor fi 

înscrise în suplimentul la diplomă. 

/ Decan, 

Prof. univ. dr. Horațiu Tiberiu GORUN 

 

Prodecan, 

Conf. univ. dr. Alin-Gheorghe GAVRILESCU 


