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Hotărârea nr. 13/28.07.2017 

 

 
1. S-a hotărât stabilirea termenului de 30.09.2017 pentru aprobarea formei finale a 

Regulamentului privind bursele Facultății.  

2. S-a hotărât ca responsabilii SCIM din cadrul Facultății să prezinte un proiect privind 

competența și atribuțiile ce le revin. Termen de finalizare: 15.09.2017. 

3. S-a hotărât elaborarea de către Comisia de reglementare a unui manual de proceduri 

la nivelul facultății. Termenul de finalizare este 1.09.2017. 

4. S-a hotărât aprobarea unei metodologii privind elaborarea orarelor și a examenelor. 

5. S-a hotărât înaintarea propunerii de exmatriculare a studentului Stanciu Eduard 

Alexandru. 

6. În raport de prevederile Hotărârii de Senat nr.4/2016, referitor la îndeplinirea, de 

către cadrele didactice aflate în concurs de promovare, a standardelor profesionale prevăzute 

de CNATDCU, văzând avizul favorabil al compartimentului juridic și după verificarea fișei de 

evaluare depusă pe proprie răspundere de candidata pentru postul de conferențiar poziția nr.8 

din statul de funcții al Departamentului de Științe administrative și studii regionale, Consiliul 

constată, în raport de votul acordat, îndeplinirea formală a standardelor profesionale stabilite 

de CNATDCU, și criteriile specifice ale facultății, de către singurul candidat, respectiv 

Andreea Elena Matic. Documentul prevăzut în Anexa 4 a Hotărârii de Senat nr.4/2016 are un 

caracter consultativ și va fi comunicat cu această mențiune comisiei de concurs, iar candidatul 

va fi informat de decizia Consiliului. 

7. În raport de prevederile Hotărârii de Senat nr.4/2016, referitor la îndeplinirea, de 

către cadrele didactice aflate în concurs de promovare, a standardelor profesionale prevăzute 

de CNATDCU, văzând avizul favorabil al compartimentului juridic și după verificarea fișei de 

evaluare depusă pe proprie răspundere de candidata pentru postul de conferențiar poziția nr.9 

din statul de funcții al Departamentului de Științe administrative și studii regionale, Consiliul 

constată, în raport de votul acordat, îndeplinirea formală a standardelor profesionale stabilite 

de CNATDCU și criteriile specifice ale facultății, de către singurul candidat, respectiv 

Mădălina Elena Mihăilescu. Documentul prevăzut în Anexa 4 a Hotărârii de Senat nr.4/2016 

are un caracter consultativ și va fi comunicat cu această mențiune comisiei de concurs, iar 

candidatul va fi informat de decizia Consiliului.  

8. Văzând avizul favorabil al compartimentului juridic și după verificarea fișei de 

evaluare depusă pe proprie răspundere de candidata Elisabeta Slabu pentru postul de Lector 

poziția nr.17 din statul de funcții al Departamentului de Științe administrative și studii 

regionale, Consiliul constată, în raport de votul acordat, îndeplinirea criteriilor specifice ale 

facultății. Candidatul va fi informat de decizia Consiliului. 

 



9. Văzând avizul favorabil al compartimentului juridic și după verificarea fișei de 

evaluare depusă pe proprie răspundere de candidatul Silviu Jirlăianu pentru postul de Lector 

poziția nr.15 din statul de funcții al Departamentului de Științe juridice, Consiliul constată, în 

raport de votul acordat, îndeplinirea criteriilor specifice ale facultății. Candidatul va fi informat 

de decizia Consiliului. 

10. Văzând avizul favorabil al compartimentului juridic și după verificarea fișei de 

evaluare depusă pe proprie răspundere de candidatul Cosmin Răzvan Mihăilă pentru postul de 

Lector poziția nr.11 din statul de funcții al Departamentului de Științe juridice, Consiliul 

constată, în raport de votul acordat, îndeplinirea criteriilor specifice ale facultății. Candidatul 

va fi informat de decizia Consiliului. 

 

 

 

DECAN, 

Prof. univ. dr. Florin TUDOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


