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HOTĂRÂREA nr. 18 

 

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

întrunit în şedinţa din 30.06.2021 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea Comisiei tehnice de admitere la nivelul Facultății de 

Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică după cum urmează: 

Preşedinte: 

Conf. univ. dr. Alin-Gheorghe Gavrilescu 

Președinte supleant: 

Conf. univ. dr. Ina  Raluca Tomescu  

Secretar: 

Lect. univ. dr. Flavius Cristian Mărcău 

Secretar supleant: 

Lect. univ. dr. Alina Georgiana Holt 

Membrii: 

- Conf. univ. dr. Elena Giorgiana Simionescu 

- Conf. univ. dr. Octavia Maria Cilibiu 

- Conf. univ. dr. Rodica Peptan 

- Lect. univ. dr. Adina Paicu 

- Lect. univ. dr. Elena Paliță  

- Lect. univ. dr. Ana Daniela Bobaru 

- Lect. univ. dr. Viorica Mihaela Frîntu 

Membrii supleanți: 

- Conf. univ. dr. Laura Magdalena Trocan 

- Lect. univ. dr. Olivia Alecsoiu 

- Asist univ. dr. Raluca Nicolița Davițoiu 

- Asist univ. Georgiana Cimpu 

- Asist. univ. Iulia Giurea 

- Asist. univ. Mihai Raul Secula 

Art. 2. Se avizează favorabil cererea d-rei lect.univ.dr. Adina-Maria Paicu privind 

efectuarea unei mobilități de formare în cadrul Programului ERASMUS+, la Istanbul 

Aydin University, Turcia, în perioada 12.07.-16.07.2021. 

Art. 3. Se avizează favorabil cererea domnului prof.univ.dr. Vasile Sorin Purec 

privind efectuarea unei mobilități de formare în cadrul Programului ERASMUS+, la 

Universitatea Tehnică din Varna, Bulgaria, în perioada 12. 07.-16. 07. 2021. 

Art. 4. Se avizează favorabil cererea domnului Vintilescu Răzvan privind efectuarea 

unei mobilități de formare în cadrul Programului ERASMUS+, la Universitatea 

Tehnică din Varna, Bulgaria, în perioada 12. 07.-16. 07. 2021. 
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Art. 5. Se aprobă proiectul Planului de învățământ al programului de studii 

universitare de licență Drept IF, valabil începând cu anul universitar 2021-2022. 

Art. 6. Se aprobă proiectul Planului de învățământ al programului de studii 

universitare de licență Administrație publică, valabil începând cu anul universitar 

2021-2022. 

Art. 7. Se aprobă proiectul Planului de învățământ al programului de studii 

universitare de licență Relații internaționale și studii europene, valabil începând cu 

anul universitar 2021-2022. 

Art. 8. Se aprobă proiectul Planului de învățământ al programului de studii 

universitare de licență Limbă și literatură engleză - Limbă și literatură română, 

valabil începând cu anul universitar 2021-2022. 

Art. 9. Se aprobă proiectul Planului de învățământ al programului de studii 

universitare de licență Pedagogia învățământului primar și preșcolar, valabil începând 

cu anul universitar 2021-2022. 

Art. 10. Se aprobă proiectul Planului de învățământ al programului de studii 

universitare de licență Istorie, valabil începând cu anul universitar 2021-2022. 

Art. 11. Se aprobă proiectul Planului de învățământ al programului de studii 

universitare de licență Drept ID, valabil începând cu anul universitar 2021-2022. 

Art. 12. Se aprobă proiectul Planului de învățământ al programului de studii 

universitare de masterat Carieră judiciară, valabil începând cu anul universitar 2021-

2022. 

Art. 13. Se aprobă proiectul Planului de învățământ al programului de studii 

universitare de masterat Protecția juridică a persoanei și a patrimoniului său, valabil 

începând cu anul universitar 2021-2022. 

Art. 14. Se aprobă proiectul Planului de învățământ al programului de studii 

universitare de masterat Administrație publică europeană, valabil începând cu anul 

universitar 2021-2022. 

Art. 15. Se aprobă proiectul Planului de învățământ al programului de studii 

universitare de masterat Managementul poliției locale, valabil începând cu anul 

universitar 2021-2022. 

Art. 16. Se aprobă proiectul Planului de învățământ al programului de studii 

universitare de masterat Administrarea și conducerea unităților de învățământ, valabil 

începând cu anul universitar 2021-2022. 

Art. 17. Se aprobă proiectul Planului de învățământ al programului de studii 

universitare de masterat Securitate și relații internaționale, valabil începând cu anul 

universitar 2021-2022. 

Art. 18. Se aprobă propunerea de numire a doamnei conf.univ.dr. Camelia Maria 

Dicu în calitate de Responsabil cu asigurarea calității la nivelul facultății. 

 

/ Decan, 

Prof. univ. dr. Horațiu Tiberiu GORUN 

 

Prodecan cu exercitarea atribuțiilor funcției de Decan, 

Conf. univ. dr. Alin-Gheorghe GAVRILESCU 


