
CONSILIUL FACULTĂȚII 
 

 

Hotărârea nr. 23/15.12.2017 

 
 

1. S-a hotărât de către Consiliul facultății: 

- anularea rezultatelor verificării la disciplina ”Organizații și relații internaționale”, anul IV, 

Drept, învăţământ cu frecvenţă, care a avut loc la data de 11.12.2017, ora 10 (seria I) și ora 

10,30 (seria a II-a), dovedit a fi obținute în mod fraudulos, fiind încălcate astfel prevederile 

art.144 alin.4 din Legea Educației Naționale nr.1/2011 republicată și actualizată, art.54 alin.2 

lit.b din Carta Universității, adoptată de Senat la data de 14 iulie 2011 şi modificată de Senat 

la data de 01.03.2012, art.9 alin.1-4 din Regulamentul Activitaţii Universitare a Studenţilor, 

art.25 alin.10 din Regulamentul de organizare și funcționare al Facultății de Științe Juridice, 

Socialeși Politice aprobat prin Hotărârea nr.20 din 26.09.2016, respectiv prevederile art.18 

lit.a)-d) și f) din Ordinul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 3666 

din 30 martie 2012 privind aprobarea Codului drepturilor şi obligaţiilor studentului și 

prevederile art.49 alin.1 din Codul Drepturilor și Obligațiilor studenților din cadrul UDJ 

aprobat de Senatul UDJG prin Hotărârea nr. 68/29.7.2013; 

- verificarea este reprogramată pentru data de 9.01.2018, după cum urmează: ora 9 – grupa I, 

ora 10 – grupa 2, ora 11 – grupa 3. La evaluare vor participa, pe lângă cadrul didactic titular, 

un număr suplimentar de cadre didactice. Se recomandă evaluarea scrisă, mai puțin cea de tip 

grilă.  

Decanul facultății va emite o decizie în acest sens care va fi afișată prin serviciul secretariat la 

avizierul facultății. De asemenea, rezultatele din catalog vor fi anulate de către cadrul didactic 

titular, iar serviciul secretariat va atașa o copie, cu mențiunea ”conform cu originalul”, a 

deciziei susmenționate. 

2. În conformitate cu prevederile art.10 lit.b) din Regulamentul Activitaţii Universitare a 

Studenţilor aprobat în şedinţa de Senat  din  data de 16  martie  2017 și modificat în ședința 

de Senat din data de 25 septembrie 2017, respectiv prevederile art.49 alin.2 din Codul 

Drepturilor și Obligațiilor Studenților aprobat de Senatul UDJG prin Hotărârea nr. 

68/29.7.2013, pentru nerespectarea prevederilor art.144 alin.4 din Legea Educației Naționale 

nr.1/2011 republicată și actualizată, art.54 alin.2 lit.b din Carta Universității adoptată de 

Senat la data de 14 iulie 2011 şi modificată de Senat la data de 01.03.2012, art.9 alin.1-4 din 

Regulamentul Activitaţii Universitare a Studenţilor, art.25 alin.10 din Regulamentul de 

organizare și funcționare al Facultății de Științe Juridice, Socialeși Politice aprobat prin 

Hotărârea nr.20 din 26.09.2016, respectiv prevederile art.18 lit.a)-d) și f) din Ordinul 

Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 3666 din 30 martie 2012 

privind aprobarea Codului drepturilor şi obligaţiilor studentului și prevederile art.49 alin.1 

din Codul Drepturilor și Obligațiilor studenților din cadrul UDJ aprobat de Senatul UDJG 

prin Hotărârea nr. 68/29.7.2013, în raport de recunoașterea scrisă, s-au hotărât următoarele: 

- sancționarea studentei Dabija Andreea din anul IV Drept Zi cu avertisment scris pentru 

fraudarea rezultatului verificării la disciplina ”Organizații și relații internaționale”; 



- studenta Dabija Andreea din anul IV Drept Zi își pierde dreptul de a se prezenta pentru 

promovarea acestei discipline în următoarele trei sesiuni de examene.  

Secretariatul Facultății va lua măsurile necesare pentru afișarea acestei hotărâri la avizierul 

facultății. Contestaţia privind sancţiunile acordate se va depune la  secretariatul facultăţii în 

termen de 5 zile de la afişare. 

3. S-a decis continuarea identificării studenților din anul IV Drept zi implicați în posibila 

fraudare a rezultatelor verificării la disciplina ”Organizații și relații internaționale”. 

4. În conformitate cu prevederile art. 10 lit.b) din Regulamentul Activitaţii Universitare 

a Studenţilor, s-a hotărât sancționarea studentului Teslaru Marian (Anul I, Drept, zi) 

cu avertisment scris pentru agresarea unui coleg în curtea interioară a facultății, fiind 

astfel încălcate prevederile prevederile art.18 lit.b), f), j) și l) din Ordinul Ministerului 

Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 3666 din 30 martie 2012 privind 

aprobarea Codului drepturilor şi obligaţiilor studentului, precum și art.9 alin.7 din 

Regulamentul Activitaţii Universitare a Studenţilor aprobat de Senatul UDJG prin 

Hotărârea nr. 68/29.7.2013. Secretariatul Facultății va lua măsurile necesare pentru 

afișarea acestei hotărâri la avizierul facultății. Contestaţia privind sancţiunea  acordată 

se  va  depune  la  secretariatul facultăţii în termen de 5 zile de la afişare. 

5. Se decide ca Directorii de Departament să suplimenteze numărul de cadre didactice 

care vor asigura asistența la activitățile de evaluare, dacă situația o va impune. În 

cazul cadrelor didactice asociate, care desfășoară activități exclusiv la disciplinele 

programului de licență Drept cu frecvență redusă, dacă nu au tutori, le vor fi 

repartizate cadre didactice titulare ale facultății, ca asistenți în comisia de examinare. 

6. Se decide ca Directorii de Departament să prevadă pentru sesiunile viitoare, împreună 

cu cadrele didactice din Facultate, excluderea pe cât posibil a examenelor de tip grilă, 

respectiv creșterea ponderii examenelor orale în sistemul evaluărilor, fără a exclude 

examinarea scrisă. În acest ultim caz, formularea subiectelor va fi de tip sinteză sau de 

tip itemi cu răspuns deschis, iar acolo unde este oportun, se poate alege combinarea 

formulelor examinare scrisă și examinare orală.  

 

 

 

DECAN, 

 

 

 

Întocmit 

Secretar şef facultate 


