
 
 

 
 
 
 
 
 
 

MINUTA 

CONSILIULUI FACULTĂŢII DE DREPT 

DIN DATA DE 14.02.2012 

 

1. Se aprobă acordarea gradaţiilor de merit pentru perioada 1.01.2012-31.12.2016. 

Urmare discuţiilor şi voturilor din Consiliu s-a aprobat acordarea gradaţiilor de merit 

următoarelor cadre didactice: 

- Prof. dr. Tănăsescu Simina Elena  
- Prof. dr. Popescu Corneliu-Liviu  
- Prof. dr. Oancea Dan  
- Prof. dr. Crişu Anastasiu  
- Conf. dr. Avram Marieta  
- Conf. dr. Tomescu Milena  
- Conf. dr. Mitrache Cristian  
- Lect. dr. Ciobanu Alexandru-Sorin  
- Asist. dr. Stănescu Şerban  
- Asist. dr. Dinu Claudiu  
- Asist. dr. Gherghina Simona  

2. Se aprobă comisiile pentru posturile didactice scoase la concurs pe semestrul II, posturi 

pe durată determinată. 

3. Diverse 

• Se hotărăşte ca în limita locurilor rămase libere în fiecare an, raportat la cifra de 

şcolarizare aprobată la admitere, să se aprobe transferul studenţilor de la ID la forma 

de învăţământ cu frecvenţă. Se pot transfera numai acei studenţi care au susţinut 

concurs de admitere, sunt integralişti, şi au obţinut media anului anterior minim 8,00. 

• Se hotărăşte ca primele plăţi pentru consolidarea şi renovarea Aripii „Vasile Pârvan” 

a Palatului Facultăţii de Drept să fie făcute din fondurile proprii ale facultăţii, dar 

numai până la data la care Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului va 

aloca Universităţii din Bucureşti fondurile necesare pentru aceasta lucrare. 

         

DECAN, 
 

Conf. univ. dr. Flavius A. Baias 
DV/RD/1ex. 
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