
 
 

 
 
 
 
 

 
 

MINUTA 
CONSILIULUI FACULTĂŢII DE DREPT 

DIN DATA DE 8.03.2012 
 
 

1. Se validează rezultatele alegerilor pentru funcţia de Director al Şcolii doctorale şi de membru al 
Consiliului Şcolii doctorale din data de 8 martie 2012: 
• Prof. univ. dr. Dana TOFAN – Director al Şcolii doctorale; 
• Prof. univ. dr. Anastasiu CRIŞU – membru al Consiliului Şcolii doctorale; 
• Prof. univ. dr. Simina-Elena TĂNĂSESCU – membru al Consiliului Şcolii doctorale; 
• Judecător dr. Octavia SPINEANU-MATEI – membru al Consiliului Şcolii doctorale; 
• Avocat dr. Gheorghe FLOREA – membru al Consiliului Şcolii doctorale; 
• Studenta-doctorand Elena LAZĂR – membru al Consiliului Şcolii doctorale; 
• Studenta-doctorand Ioana GELEI – membru al Consiliului Şcolii doctorale. 
 

2. Se hotărăşte ca începând cu anul universitar 2012-2013 în statele de funcţii ale departamentelor 
să existe posturi de cercetători ştiinţifici. 

 
3. Se hotărăşte alocarea sumei de 3000 euro din fondurile facultăţii (reprezentând taxa de 

participare, transport, logistică, în funcţie de necesităţile concursului) pentru următoarele 
concursuri internaţionale: 
• Concursul european de drepturile omului „René Cassin” 
• Concursul de Drept internaţional umanitar „Jean Pictet” 
• Concursul de procese simulate „Charles Rousseau” 
• Concursul internaţional de procese simulate „Philip Jessup Law Moot Court Competition” 
• Concursul „European Law Moot Court Competition” (ELMC) 
• Concursul „Telders International Law Moot Court Competition” 

 
Suma de 3000 euro poate fi aprobată de Biroul Consiliului iar când este depăşită se aprobă de 

către Consiliul Facultăţii. 
Se aprobă în principiu lista de concursuri de mai sus, care poate fi actualizată la începutul 

fiecărui an universitar, prin hotărârea Consiliului. 
Departamentele trebuie să prezinte în luna octombrie a fiecărui an universitar lista 

concursurilor.  
 
4. Diverse 

• Se aprobă organizarea unei şcoli de vară pe teme de arbitaj la sfârşitul lunii august - 
începutul lunii septembrie 2012. 

• Consiliul mandatează Biroul să întocmească un regulament în vederea încheierii unui 
parteneriat între facultate şi societăţile de avocatură care să fie supus Consiliului spre 
dezbatere. 

• Se hotărăşte ca d-na prof. dr. Camelia Toader să desfăşoare activitatea didactică în cumul, în 
sistem modular, la programul de master „Dreptul Uniunii Europene”, în baza unui contract 
de muncă parţial. 

         
 

DECAN, 
 

Conf. univ. dr. Flavius A. Baias 
DV/RD/2ex. 
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