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HOTĂRÂREA nr. 24 

 

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

întrunit în şedinţa din 24.09.2021 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea și completarea listei cadrelor didactice asociate 

care vor desfășura activități în sistem de plata cu ora pe semestrul I al anului 

universitar 2021-2022, după cum urmează: 

- Prof.univ.dr. Sorin Cristea – personalitate invitată 

- Prof.univ.dr. Ovidiu Pînișoară – personalitate invitată 

- Prof. univ. dr. Moise Bojincă  – personalitate invitată 

- Prof.univ. dr. Dumitru Otovescu - personalitate invitată 

- CS I Dr. Aron Jinaru - personalitate invitată 

- Prof.univ.dr. Pantelimon Manta 

- Conf.univ.dr. Lazăr Popescu 

- Conf. univ. dr. Vasile Fuiorea 

- Lect.univ.dr. Rodica Turceanu 

- Dr. Gheorghe Gorun 

- Dr. Cornel Petre Filip 

- Dr. Mihaela Viorica Rușitoru 

- Dr. Mihaela Ioniță - Niculescu 

- Dr. Ioana Ruxandra Mălăescu 

- Dr. Victor - Albinel Firescu 

- Dr. Marcela Mrejeru 

- Dr. Constantin Dumitrescu 

- Dr. Vasile Gogonea 

- Drd. Evelina Țipluică 

- Drd. Michaela Teodorescu  

- Drd. Ionuț Bordeiași 

- Nicolae Covaciu 

- Burci Elena Claudia  

- Sichitiu Cecilia 

- Ionescu Sina 

- Slivilescu Aurora 

- Rusu Afronia Gabriela 

- Zmeu Mihaela 

- Chivulescu Ana Letiţia 

- Bulacu Raluca 

- Păuna Alina Maria 

- Cotîrlan Georgeta Simona 
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Art. 2. Se aprobă Statul de funcții de personal didactic al Departamentului de Științe 

Juridice și Administrative pentru anul universitar 2021-2022. 

Art. 3. Se aprobă Situația privind acoperirea în sistem plata cu ora, în sem. I al anului 

universitar 2021-2022, a orelor vacante în Statul de funcții de personal didactic al 

Departamentului de Științe Juridice și Administrative. 

Art. 4. Se aprobă Statul de funcții de personal didactic al Departamentului de Litere, 

Științele Educației și Relații Internaționale pentru anul universitar 2021-2022. 

Art. 5. Se aprobă Situația privind acoperirea în sistem plata cu ora, în sem. I al anului 

universitar 2021-2022, a orelor vacante în Statul de funcții de personal didactic al 

Departamentului de Litere, Științele Educației și Relații Internaționale. 

Art. 6. Se aprobă Lista coordonatorilor de disciplină și a tutorilor care susțin activități 

didactice la Drept ID în anul universitar 2021-2022. 

Art. 7. Se aprobă Statul de funcții de personal didactic pentru programul de studii 

universitare de licență Drept ID, pentru anul universitar 2021-2022. 

Art. 8. Se aprobă Situația privind acoperirea orelor din Statul de funcții de personal 

didactic Drept ID în regim de plata cu ora pe semestrul I al anului universitar 2021-

2022.  

Art. 9. Se aprobă Statul de personal de cercetare al IPPASE pentru anul universitar 

2021-2022. 

Art. 10. Se aprobă Planul de învățământ al programului de studii universitare de 

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

Art. 11. Se aprobă Planul de învățământ al programului de studii universitare de 

licență Administrație publică, valabil începând cu anul universitar 2021-2022. 

Art. 12. Se aprobă Planul de învățământ al programului de studii universitare de 

licență Relații internaționale și studii europene, valabil începând cu anul universitar 

2021-2022. 

Art. 13. Se aprobă Planul 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. 14. Se aprobă Planul de învățământ al programului de studii universitare de 

licență Pedagogia învățământului primar și preșcolar, valabil începând cu anul 

universitar 2021-2022. 

Art. 15. Se aprobă Planul de învățământ al programului de studii universitare de 

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

Art. 16. Se aprobă Planul de învățământ al programului de studii universitare de 

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

Art. 17. Se aprobă Planul de învățământ al programului de studii universitare de 

masterat Carieră judiciară, valabil începând cu anul universitar 2021-2022. 

Art. 18. Se aprobă Planul de învățământ al programului de studii universitare de 

masterat Protecția juridică a persoanei și a patrimoniului său, valabil începând cu 

anul universitar 2021-2022. 
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Art. 19. Se aprobă Planul de învățământ al programului de studii universitare de 

masterat Administrație publică europeană, valabil începând cu anul universitar 2021-

2022. 

Art. 20. Se aprobă Planul de învățământ al programului de studii universitare de 

masterat Managementul poliției locale, valabil începând cu anul universitar 2021-

2022. 

Art. 21. Se aprobă Planul de învățământ al programului de studii universitare de 

masterat Administrarea și conducerea unităților de învățământ, valabil începând cu 

anul universitar 2021-2022. 

Art. 22. Se aprobă Planul de învățământ al programului de studii universitare de 

masterat Securitate și relații internaționale, valabil începând cu anul universitar 2021-

2022. 

Art. 23. Se aprobă redistribuirea a două locuri bugetate rămase libere de la programul 

de studii universitare de licență RISE, anul III, la programul de studii universitare de 

licență LLE-LLR, anul III. 

Art. 24. Se aprobă un criteriu suplimentar aplicabil în caz de egalitate de medii în 

procedura de redistribuire a locurilor bugetate, după cum urmează: 

a) media de admitere în cazul programelor de studii universitare de licență; 

b) media de licență în cazul programelor de studii universitare de masterat. 

Art. 25. Se aprobă ca până la validarea de către Senatul UCB a rezultatul concursului 

pentru ocuparea postului de cercetător științific, gradul III, poziția 4, vacant în Statul 

de funcții de personal de cercetare al IPPASE, domnul Mărcău Flavius-Cristian, să 

facă parte din Departamentul de Litere, Științele Educației și Relații Internaționale. 

Art. 26. Se aprobă ca programul de studii universitare de licență Istorie să 

funcționeze în cadrul Departamentului de Litere, Științele Educației și Relații 

Internaționale. 

Art. 27. Se aprobă cererea doamnei conf. univ. dr. Rodica Peptan prin care solicită 

editarea la Editura Academica Brâncuși, cu ISBN electronic a lucrării ''Drept civil. 

Succesiuni. Caiet de seminar". 

 

 

 

 

 

 

 

/ Decan, 

Prof. univ. dr. Horațiu Tiberiu GORUN 

 

Prodecan cu exercitarea atribuțiilor funcției de Decan, 

Conf. univ. dr. Alin-Gheorghe GAVRILESCU 


