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CONSILIUL FACULTĂŢII 
 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 1 

Consiliului Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor  

din data de 25 septembrie 2020 
 

 

Consiliul Facultăţii de Economie și Administrarea Afacerilor, în ședința din 25 

septembrie 2020, în conformitate cu prevederile articolului 62 din Carta Universităţii și cu 

prevederile art. 213, alin. 2 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, eu modificările și 

completările ulterioare, 

 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
 

Art.1. Se aprobă modificările intervenite în Planurile de învățământ de la învățământul la 

distanță, pentru anul universitar 2020-2021. 
 

Art.2. Se aprobă Statul de funcții de la ID, pentru anul universitar 2020-2021. 
 

Art.3. Se aprobă taxei de participare la Conferința ICONEC 2020, care se va desfășura on-

line. Propunerea de taxă este 50 Euro pentru participanți străini și 250 lei pentru participanții din țară, 

taxe care vor fi încasate în Fundația Constantin Botea. 
 

Art.4. Se aprobă modificării Structurii anului universitar 2020-2021 conform Structurii cadru 

a UCV din 24.09.2020. 
 

Art.5. Se aprobă cereri de glisare în an superior. 
 

Art.6. Se aprobă cereri de reînmatriculare de la studenți, Craiova și Severin (21 solicitări la 

anul III și 7 solicitări la anul II). 
 

Art.7. Se aprobă cerere de reînmatriculare a unui student de la ID la zi. 
 

Art.8 Se aprobă cerere de reînmatriculare a unui student de la FB limba engleză la FB limba 

romană, întrucât programul de studii în limba engleză a intrat în lichidare. 
 

Art.9. Se aprobă cereri de prelungire de școlaritate și 2 cereri de repetare a anului. 
 

Art.10. Se aprobă cereri de transfer de la Finanțe și Bănci ID Pitești la Management ID Pitești, 

6 studenți integraliști și 2 studenți cu câte o restanță. 
 

Art.11. Se aprobă cereri de transfer de la MG ID anul II la MG cursuri de zi, an II. 
 

Art.12. Se aprobă înființarea în cadrul FEAA a unui Departament administrativ operațional 

care să se ocupe cu gestiunea proiectelor cu fonduri europene. 

 

 

               Decan, 

Conf.univ.dr. Anca Băndoi  
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