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HOTĂRÂREA nr. 28 

 

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

întrunit în şedinţa din 13. 10. 2021 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă scoaterea la concurs, în semestrul I al anului universitar 2021-

2022 a următoarelor posturi didactice: 

1. postul de lector universitar, poziția 22, vacant în Statul de funcții de 

personal didactic al Departamentului de Științe Juridice și Administrative, pe 

perioadă nedeterminată, având următoarea structură: 

- Protecţia persoanei prin norme de drept penal - 2c+2s 

- Protecţia patrimoniului prin norme de drept penal - 2c+2s 

- Legislaţia asigurărilor sociale -1c+2s 

- Protecţia juridică a proprietăţii intelectuale -1c+2s 

- Protecţia juridică a victimelor infracţiunilor - 1c+1s 

2. postul de lector universitar, poziția 20, vacant în Statul de funcții de 

personal didactic al Departamentului de Litere, Științe ale Educației și Relații 

Internaționale, pe perioadă nedeterminată, având următoarea structură: 

- Teoria şi metodologia curriculum-ului - 2c 

- Teoria şi metodologia  evaluării - 2c 

- Deontologie pedagogică - 4s 

- Pedagogie 1 - 2c 

- Pedagogie 2 - 10s 

Art. 2. Se aprobă scoaterea la concurs, în semestrul I al anului universitar 2021-

2022 a următoarelor posturi vacante în statul de personal de cercetare al IPPASE: 

1. postul de Cercetător Științific (CS) gradul III, poziția 5, studii superioare, 

disciplina/domeniul științific „activitate de cercetare științifică în domeniul Științe 

Sociale”, vacant în Statul de funcții de personal de cercetare al IPPASE pe anul 

2021-2022, pe perioadă determinată; 

2. postul de Asistent Cercetare (ACS), poziția 11, studii superioare, 

disciplina/domeniul științific „activitate de cercetare științifică în domeniul 

Științelor Administrative”, vacant în Statul de funcții de personal de cercetare  al 

IPPASE pe anul 2021-2022; 

Art. 3. Se aprobă Programul activităților științifice organizate la nivelul facultății 

în anul universitar 2021-2022. 

Art. 4. Se aprobă Planul de cercetare al facultății pentru anul universitar 2021-

2022. 
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Art. 5. Se aprobă Planul de cercetare pentru domeniul Științe ale educației pentru 

anul universitar 2021-2022. 

Art. 6. Se aprobă Planul de cercetare pentru domeniul Drept pentru anul universitar 

2021-2022. 

Art. 7. Se aprobă Planul de cercetare pentru domeniul Științe administrative pentru 

anul universitar 2021-2022. 

Art. 8. Se aprobă Programul activităților științifice organizate la nivelul IPPASE în 

anul universitar 2021-2022. 

Art. 9. Se aprobă Planul de cercetare al IPPASE pentru anul universitar 2021-

2022. 

Art. 10. Se aprobă calendarul privind alegerea directorilor de departamente și a 

membrilor în Consiliile departamentelor, precum și calendarul privind alegerile 

parțiale pentru Consiliul facultății în vederea completării componenței acestuia, 

după cum urmează: 

1. Calendarul pentru alegerea directorilor de departamente și a membrilor 

consiliilor departamentelor: 

- 29.10 - 2.11.2021 depunerea candidaturilor; 

- 3.11.2021 – transmiterea listelor de candidați către Comisia de 

organizare a alegerilor; 

- 10.11.2021 – validarea candidaturilor în Consiliul facultății; 

- 22.11.2021 – desfășurarea alegerilor; 

- 23.11.2021 – validarea rezultatelor alegerilor în Consiliul facultății; 

- 25.11.2021 – validarea rezultatelor alegerilor de către Senat.  

2. Calendarul privind alegerile parțiale pentru Consiliul facultății în vederea 

completării componenței acestuia: 

- 15 - 18.11.2021 depunerea candidaturilor; 

- 19.11.2021 – transmiterea listei de candidați către Comisia de 

organizare a alegerilor; 

- 25.11.2021 – validarea candidaturilor de către Senat; 

- 10.12.2021 – desfășurarea alegerilor; 

- 13.12.2021 – validarea rezultatelor alegerilor în Consiliul facultății; 

- 16.12.2021 – validarea rezultatelor alegerilor de către Senat.  

Art. 11. Se aprobă Tabelul nominal cu studenții propuși pentru reînmatriculare în 

anul universitar 2021-2022. 

Art. 12. Se aprobă Tabelul nominal cu studenții care au solicitat mobilitate internă 

definitivă, de la alte universități, în anul universitar 2021-2022. 

Art. 13. Se aprobă situația privind reluarea de studii în anul universitar 2021-2022. 

Art. 14. Se aprobă Tabelul nominal cu studenții care au solicitat întreruperea 

studiilor, în anul universitar 2021-2022. 
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Art. 15. Se aprobă Tabelele nominale cu studenții înmatriculați la programele de 

studii universitare de licență trecuți temporar de la statut cu taxă la statut bugetat, 

în anul universitar 2020-2021, pe baza aplicării criteriilor de performanță (criterii 

de ierarhizare). 

Art. 16. Se aprobă Tabelele nominale cu studenții înmatriculați la programele de 

studii universitare de licență trecuți temporar de la statut bugetat la statut cu taxă, 

în anul universitar 2020-2021, pe baza aplicării criteriilor de performanță (criterii 

de ierarhizare). 

Art. 17. Se aprobă Tabelul nominal cu studenții înmatriculați la programele de 

studii universitare de masterat trecuți temporar de la statut cu taxă la statut bugetat, 

în anul universitar 2020-2021, pe baza aplicării criteriilor de performanță (criterii 

de ierarhizare). 

Art. 18. Se aprobă Tabelul nominal cu studenții înmatriculați la programele de 

studii universitare de masterat trecuți temporar de la statut bugetat la statut cu taxă, 

în anul universitar 2020-2021, pe baza aplicării criteriilor de performanță (criterii 

de ierarhizare). 

Art. 19. Se aprobă înlocuirea doamnei conf.univ.dr. Ana Maria Dudău din calitatea 

de îndrumător de an la anul I LLE-LLR cu doamna lect.univ.dr. Mihaela Manasia. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

/Decan, 

Prof. univ. dr. Horațiu Tiberiu GORUN 

 

Prodecan cu exercitarea atribuțiilor funcției de Decan 

Conf. univ. dr. Alin-Gheorghe GAVRILESCU 


