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CONSILIUL FACULTĂȚII 

 

 

 

Hotărârea nr. 07/17.04.2018 

 

1. S-a hotărât aprobarea propunerii de colaborare înaintată de Institutul Național de 

Administrație cu referire la: organizarea de evenimente pe teme de interes major 

pentru administrația publică (conferințe, simpozioane, mese rotunde, ateliere de lucru, 

prelegeri publice); participarea în comun la proiecte de cercetare – inovare; crearea 

condițiilor pentru organizarea şi desfășurarea de stagii şi activități de pregătire 

practică pentru studenți; organizarea în comun a unor programe de studii 

postuniversitare de perfecționare. De asemenea, s-a hotărât respingerea propunerii 

formulate de Institutul Național de Administrație de a organiza programe de master în 

comun. 

2. S-a hotărât aprobarea propunerii Institutului Naţional de Cercetări Juridice şi Politice 

din Republica Moldova de parteneriat în proiecte transfrontaliere pe relații bilaterale, 

urmând ca Universitatea să aibă calitatea de partener. Zona de interes propusă se 

referă la activitatea socială, drepturile omului, buna guvernare, sistemul electoral, 

dreptul parlamentar. Doamna Conf.univ.dr. Andreea Matic este mandatată pentru 

demararea dialogului instituțional. 

3. Se decide realizarea evaluării cadrelor didactice de către studenți, pe un format nou 

atașat. Termenul de finalizare este de 7 zile. 

4. Având în vedere demisia Domnului Prof.univ.dr. Mihai Floroiu din funcția de director 

de departament, s-a hotărât mandatarea Doamnei Lect.univ.dr. Ştefania Mirică pentru 

demararea procedurilor legate de organizarea de alegeri pentru ocuparea acestei 

funcții.  

5. A fost prezentat de către decanul facultății Raportul anual privind starea facultății, 

atașat la prezenta hotărâre. 

6. Având în vedere demisia Doamnei Pușcașu Violeta din funcția de Director al 

Centrului de Cercetări Juridice, Administrative, Sociale și Politice începând cu data 

de 05.05.2018, s-a hotărât mandatarea doamnei Lect.univ.dr. Ștefania Mirică pentru 

studierea regulamentului centrului și demararea procedurilor pentru organizarea de 

alegeri pentru desemnarea unui nou director al Centrului.  

7. S-a hotărât înființarea unei Comisii ştiinţifice, în subordinea Consiliului facultăţii, cu 

principalul rol de a propune direcțiile de cercetare ale facultăţii pe domenii de 

activitate, pentru departamente şi pentru CCJASP. În acest sens, se mandatează 

doamna prodecan Ștefania Miriă să modifice regulamentul de organizare și 

funcționare al facultății. 

 

 

DECAN, 

Prof.univ.dr. Florin TUDOR 

 

Întocmit 

Secretar şef facultate 

                 Gica Honceriu 

 


