
1 
 

 

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor 

Str. A.I. Cuza nr.13, cod 200585  Tel.: +40251 411317  http://feaa.ucv.ro 
 

CONSILIUL FACULTĂŢII 
 

    

Nr. 2569 /21.09.2020 

    EXTRAS PROCES VERBAL 

 

încheiat cu ocazia ședinței Consiliului Facultății 

din data de 21 septembrie 2020, ora 11.00, sala 233 

- partea I - 

 

Ordinea de zi: 

1. Audierea candidatului, in vederea avizării candidaturii la funcția de Decan; 

2. Desemnarea membrilor comisiei de concurs din partea facultății, pentru selectarea decanului; 

3. Aprobarea statelor de functii pentru anul universitar 2020-2021; 

4. Aprobare lista cadre didactice asociate pentru semestrul I si II, anul universitar 2020-2021; 

5. Propunere privind modalitatea unitară de echivalare a orelor din planurile de învățământ la 

forma cu frecvență la programele de studii Management, Contabilitate și Informatică de Gestiune și 

Finanțe-Bănci  în planurile de învățământ forma ID în conformitate cu actualele prevederi ale ARACIS. 

6. Propunere privind menținerea domnului Șerban Constantin, în calitate de coordonator al 

centrului zonal ID Pitești și stabilirea cuantumului remunerației. 

7. Diverse. 

 

La ședință au fost prezenți 21 de membri dintr-un  total de 26 și 6 invitați din totalul de 7: prof. dr. 

Magdalena Mihai, prof. dr. Cătălina Sitnikov, conf. dr. Dalia Simion, conf. dr. Sorin Popa, conf. dr. 

Daniel Cîrciumaru, conf. dr. Ilie Murărița. 

 

În partea I a ședinței Consiliului Facultății, condusă de către decanul de vârstă, în persoana 

doamnei prof.univ.dr. Daniela Popescu, a fost prezentat dosarul de candidatură al doamnei conf.univ.dr. 

Anca Băndoi, singurul candidat legal înscris. În continuare a fost audiat candidatul în vederea avizării 

candidaturii. 

Doamna conf.univ.dr. Anca Băndoi a trecut în revistă cele mai importante elemente cuprinse în 

planul managerial. 

Au fost formulate întrebări la care candidatul a răspuns și s-au primit de asemenea sugestii. 

Întrebările au fost formulate de către Cosmin Petcu, reprezentantul studenților în CF, lect. dr. 

Cosmin Băloi, conf. dr. Radu Bălună și conf. dr. Dorel Berceanu.  

În continuare s-a procedat la avizarea candidaturii conform Regulamentului de organizare și 

desfășurare a concursului public pentru selectarea decanilor, fără participarea candidatului respectiv în 

ședință. 

În urma votului deschis exprimat de membrii Consiliului Facultății, dosarul de candidatură al 

unicului candidat, conf. univ. dr. Anca Băndoi, a fost avizat cu 19 voturi DA și 1 vot ABȚINERE. 

În continuarea ședinței, se procedează la desemnarea celor trei cadre didactice care reprezintă 

facultatea în comisia de concurs public pentru selectarea decanului. 
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Sunt nominalizați în urma propunerilor făcute, 4 membri ai CF, astfel: 

- conf.univ.dr. Dalia Simion propune ca membru pe conf.univ.dr. Mirela Sîrbu 

- conf.univ.dr. Dorel Berceanu propune ca membru pe conf.univ.dr. Roxana Bădîrcea 

- conf.univ.dr. Mirela Sîrbu propune ca membru pe prof.univ.dr. Daniela Popescu 

- prof.univ.dr. Cătălina Sitnikov propune ca membru pe conf.univ.dr. Cătălin Barbu. 

Votul a fost secret. 

În urma primului tur s-au obținut următorele rezultate: 

- conf.univ.dr. Mirela Sîrbu – 12 voturi  

- conf.univ.dr. Roxana Bădîrcea – 12 voturi 

- prof.univ.dr. Daniela Popescu – 16 voturi 

- conf.univ.dr. Cătălin Barbu – 13 voturi. 

Ca urmare a rezultatului înregistrat, se trece la al 2-lea tur pentru departajarea celor 2 propuneri 

care au obținut voturi egale. 

În urma celui de-al doilea tur s-au obținut următorele rezultate: 

- conf.univ.dr. Mirela Sîrbu – 11 voturi  

- conf.univ.dr. Roxana Bădîrcea – 6 voturi. 

În concluzie, facultatea va fi reprezentată în comisia de concurs public pentru selectarea decanului 

de următoarele trei cadre didactice: 

1. Prof.univ.dr. Daniela Popescu 

2. Conf.univ.dr. Cătălin Barbu 

3. Conf.univ.dr. Mirela Sîrbu 

 

Prezentul proces verbal a fost încheiat în două exemplare, dintre care unul a fost înaintat Rectoratului 

Universității, însoțit de dosarul de candidatură la funcția de decan, al d-nei Conf. univ. dr. Anca Băndoi. 

 

 

 

Președinte ședință Consiliu FEAA 

Prof.univ.dr. Daniela Popescu 

 

 

 

Întocmit  

Secretar Dana Sanda 


