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HOTĂRÂREA nr. 13 

 

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

întrunit în şedinţa din 10.05.2021 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea componenței comisiilor de finalizare a studiilor-licență 

și disertație, pentru sesiunea iulie 2021 și sesiunile de restanțe ulterioare, după cum 

urmează: 

Pentru programul de studii universitare de licenţă Administraţie Publică 

după cum urmează:  

Preşedinte: prof. univ. dr. Horaţiu Tiberiu Gorun; 

Membri:  

- prof. univ. dr. Vasile Sorin Purec 

- conf. univ.dr.  Octavia Maria Cilibiu 

Secretar: lect. univ. dr. Alina Georgiana Holt;   

Secretar supleant: lect. univ. dr. Olivia Roxana Alecsoiu 

Membri supleanți: lect. univ. dr. Iulian Pînișoară 

                                  conf. univ. dr. Ina Raluca Tomescu 

Pentru programul de studii universitare de licenţă Relaţii Internaţionale şi 

Studii Europene după cum urmează:  

Preşedinte: prof. univ. dr. Vasile Sorin Purec; 

Membri:   

- conf. univ. dr. Ina Raluca Tomescu; 

- conf. univ. dr. Hadrian Gorun; 

Secretar: lect. univ. dr. Viorica Mihaela Frîntu; 

Secretar supleant: lect. univ. dr. Alina Georgiana Holt 

Membri supleanți: lect. univ. dr. Olivia Roxana Alecsoiu. 

                               lect. univ. dr. Iulian Pînișoară 

Pentru programele de studii universitare de licenţă Drept IF şi Drept ID 

după cum urmează: 

- Preşedinte: conf. univ. dr. Alin-Gheorghe Gavrilescu; 

Membri: 

- conf. univ. dr. Elena Giorgiana Simionescu; 

- conf. univ. dr. Titu Ionaşcu; 

- conf. univ. dr. Rodica Peptan; 

- conf. univ.dr. Laura Magdalena Trocan; 

Secretar: Lect. univ. dr. Ana Daniela Bobaru 

Secretar supleant: asist. univ. dr. Raluca Nicolita Davitoiu 

Membri supleanți: lect. univ.dr.  Adrian Vasile Cornescu 

        conf. univ.dr.  Constantin Enea 
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Pentru programul de studii universitare de licenţă Limbă şi literatură 

engleză – Limbă şi literatură română după cum urmează: 

Preşedinte: conf. univ. dr. Otilia Minodora Simion 

Membri: 

-  conf. univ. dr. Ana Maria Dudău 

- conf. univ. dr. Maria Camelia Dicu 

- Lect. univ. dr. Mihaela Manasia 

Secretar: lect. univ. dr. Adina Paicu; 

Secretar supleant: lect. univ. dr. Novac Claudiu Chiriac 

Membru supleant: lect. univ. dr. Elena Paliţă. 

Pentru programele de studii universitare de masterat Administraţie 

publică europeană, Securitate și relații internaționale şi Sisteme 

administrative şi relaţii internaţionale (promoţiile anterioare):  

Preşedinte:prof. univ. dr. Adrian Gorun  

Membrii:  

- prof. univ. dr. Vasile Sorin Purec 

- conf. univ. dr. Ina Raluca Tomescu 

Secretar:  lect. univ. dr. Iulian Pînișoară 

Secretar supleant: conf. univ. dr. Maria Camelia Dicu  

Membru supleant: prof. univ. dr. George Niculescu 

Pentru programul de studii universitare de masterat Administrarea şi 

conducerea unităţilor de învăţământ:  
Preşedinte: prof. univ. dr. Adrian Gorun 

Membrii:  

- prof. univ. dr. Amalia  Venera Todoruţ 

- prof. univ. dr. George Niculescu 

Secretar: conf. univ. dr. Ina Raluca Tomescu 

Secretar supleant: lect. univ. dr. Iulian Pînișoară 

Membru supleant: conf. univ. dr. Octavia Maria Cilibiu 

Art. 2. Se aprobă modificarea Situației privind acoperirea orelor vacante/rezervate 

din statul de funcții al Departamentului de Științe Politice și Management Public, în 

regim de plata cu ora, pe semestrul II al anului universitar 2020-2021. 

Art. 3. Se aprobă calendarul privind susținerea examenelor de finalizare a studiilor – 

licență și disertație în sesiunea iulie 2021, după cum urmează: 

I. PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ 

 programul de studii universitare de licenţă Drept IF: 

- 05-06.07.2021- Proba 1 - Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de 

specialitate; 

- 07.07.2021- Proba 2 - Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă. 

 programul de studii universitare de licenţă Drept ID: 

- 08.-09.07.2021- Proba 1 - Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de 

specialitate; 

- 10.07.2021- Proba 2 - Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă. 

 programul de studii universitare de licenţă Administraţie Publică: 
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- 09.07.2021- Proba 1 - Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de 

specialitate; 

- 10.07.2021- Proba 2 - Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă. 

 programul de studii universitare de licenţă Relaţii internaţionale şi studii 

europene: 

- 06.07.2021- Proba 1 - Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de 

specialitate; 

- 08.07.2021- Proba 2 - Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă. 

 programul de studii universitare de licenţă Limba şi literatura engleză – 

Limba şi literatura română: 

- 05.07.2021- Proba 1 - Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de 

specialitate; 

- 06.07.2021- Proba 2 - Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă. 

II. PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT 

  programul de studii universitare de masterat Administrarea şi conducerea 

unităţilor de învăţământ: 

- 05.07.2021- Prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie. 

 programul de studii universitare de masterat Administraţie publică 

europeană: 

- 07.07.2021- Prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie. 

 programul de studii universitare de masterat Sisteme administrative şi 

relaţii internaţionale (promoţii anterioare): 

- 07.07.2021- Prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie. 

 programul de studii universitare de masterat Securitate şi relaţii 

internaţionale  

- 07.07.2021- Prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie. 

 programele de studii universitare de masterat Carieră judiciară și Protecția 

juridică a persoane și a patrimoniului său (promoţii anterioare): 

- 12.07.2021- Prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie. 
 

 

 

/ Decan, 

Prof. univ. dr. Horațiu Tiberiu GORUN 

 

Prodecan cu exercitarea atribuțiilor funcției de Decan, 

Conf. univ. dr. Alin-Gheorghe GAVRILESCU 


