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HOTĂRÂREA nr. 16 

Consiliului Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor  

din data de 27 septembrie 2021 

 
 

Consiliul Facultăţii de Economie și Administrarea Afacerilor, în ședința din 27 

septembrie 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 Statul de funcții pentru anul universitar 2021-2022 pentru departamentul FBAE. 

Art.2. Se aprobă Statul de funcții pentru anul universitar 2021-2022 pentru departamentul ECAI. 

Art.3. Se aprobă Statul de funcții pentru anul universitar 2021-2022 pentru departamentul SIE.  

 Art.4. Se aprobă Statul de funcții pentru anul universitar 2021-2022 pentru departamentul 

MMAA. 

Art.5. Se aprobă Statul de funcții pentru anul universitar 2021-2022 pentru programele de studii 

la ID. 

Art.6. Se aprobă structura anului universitar 2021-2022. 

Art.7. Se aprobă modalitatea de desfășurare a activității didactice în cadrul FEAA, în anul 

universitar 2021-2022. 

Art.8. Se aprobă modalitatea de repartizare a temelor de licență/disertație. 

Art.9. Se aprobă tutorii de an și a responsabililor de program pentru anul univ. 2021-2022. 

Art.10. Se aprobă Regulamentul concursului ”Cea mai bună idee de afaceri”, varianta actualizată 

pt anul universitar 2021-2022. 

Art.11 Se aprobă criteriile de promovare din anul 2 în anul 3, a studenților de la programele de 

licență, începând cu anul universitar 2021-2022: realizarea obligatorie a 90 de credite (ECTS) aferente 

examenelor promovate la disciplinele anilor 1 si 2, dintre care 45 de credite vor fi aferente anului 1. 

Art.12. Se aprobă cererile pentru prelungire de școlaritate (18 cereri pentru licență și 17 cereri 

pentru master). 

Art.13. Se aprobă cererile pentru repetări de an (13 cereri). 

Art.14. Se aprobă cererile pentru reînmatriculări. 

Art.15. Se aprobă cererile de transfer (2 cereri de transfer din alte centre universitare, o cerere de 

transfer în cadrul aceluiași program de la forma de învăţământ cu frecventa la forma de învăţământ ID, o 

cerere de transfer de la o grupă la alta în cadrul aceluiași program de studiu). 

Art.16. Se aprobă cererea de întrerupere de studii. 

Art.17. Se aprobă cereri de glisare în an superior (9 cereri glisare în anul 2 și o cerere glisare in 

anul 3 la DTS). 
 

 

                Decan, 

Conf.univ.dr. Anca Băndoi  
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