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HOTĂRÂREA nr. 9 

Consiliului Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor  

din data de 19 aprilie 2021 

 
 

Consiliul Facultăţii de Economie și Administrarea Afacerilor, în ședința din 19 aprilie 

2021, 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 comisiile pentru examenele de finalizare a studiilor de licență. 
 

Art.2. Se aprobă comisiile pentru examenele de finalizare a studiilor de master. 
 

Art.3. Se aprobă comisia de admitere la programele de licență în anul universitar 2021-2022. 
 

Art.4. Se aprobă comisia de admitere la programele de master în anul universitar 2021-2022, 

inclusiv comisiile de evaluare a eseului motivațional. 
 

Art.5. Se aprobă comisiile pentru proba de limba engleză, ce vor activa în cadrul admiterii la 

programele de licență și master, în anul universitar 2021-2022. 
 

 

Art.6. Se aprobă procedura actualizată pentru alegerea de către studenți a disciplinelor 

opționale. 

Art.7. Se aprobă fișei pentru evaluarea colegială în cadrul departamentului  
 

Art.8. Se aprobă rapoartele de autoevaluare in vederea evaluării periodice de către ARACIS, 

a programelor de studii de licență, învățământ la distanță: Contabilitate și informatică de gestiune, 

Finanțe și Bănci, Management, precum și raportul de evaluare a domeniului de studii de master 

Finanțe. 

Art.9. Se aprobă structura comisiilor de evaluare la disciplinele ”Practica in vederea elaborării 

lucrării de licență” și ”Practica in vederea elaborării lucrării de disertație. 
 

Art.10. Se aprobă tematicii și bibliografiei pentru examenele de finalizare a studiilor. 
 

Art.11. Se aprobă cererile pentru susținerea examenelor de licență (13 absolvenți) și disertație 

(1 absolvent) ale absolvenților din promoțiile anterioare. 
 

Art.12. Se aprobă suplimentele la diplomă, cu credite alocate, pentru 4 absolvenți din promoții 

anterioare în vederea eliberării diplomelor. 

 

 
 

                Decan, 

Conf.univ.dr. Anca Băndoi  
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