
1 
 

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor 

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

CONSILIUL FACULTĂŢII 
 

 

    

HOTĂRÂREA nr. 30 

Consiliului Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor  

din data de 19 septembrie 2022 

 
 

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

septembrie 2022, 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 propunerea departamentului ECAI pentru cadrul didactic asociat av. Radu 

Marinescu. 
 

Art.2. Se aprobă continuarea activității de susținere a seminarelor în cadrul programului de 

pregătire la doctorat la departamentul FBAE, disciplinele Analiza fluxurilor financiare, Analiza 

economico financiară, în persoana domnului Dumitrescu Ioan Alexandru. 
 

Art.3. Se aprobă continuarea activității de susținere a seminarelor în cadrul programului de 

pregătire la doctorat la departamentul FBAE, disciplinele Economie monetară internațională, Finanțe 

internaționale, Management financiar, în persoana doamnei Bădăreu Gabriela. 
 

Art.4. Se aprobă propunerile pentru numărul de grupe licență și master ce vor funcționa în 

anul universitar 2022-2023. 
 

Art.5. Se aprobă propunerea departamentului Economie Contabilitate și Afaceri Internaționale 

pentru statul de funcții aferent anului univ. 2022-2023. 
 

Art.6. Se aprobă propunerea departamentului Finanțe, Bănci și Analiză Economică pentru 

statul de funcții aferent anului univ. 2022-2023. 
 

Art.7. Se aprobă propunerea departamentului Statistică și Informatică economică pentru statul 

de funcții aferent anului univ. 2022-2023. 
 

Art.8. Se aprobă propunerea departamentului Management Marketing si Administrarea 

Afacerilor pentru statul de funcții aferent anului univ. 2022-2023. 
 

Art.9. Se aprobă propunerea de stat pentru învăţământul la distanță aferent anului univ. 2022-2023. 
 

Art.10. Se aprobă tariful pentru plata cu ora în anul universitar 2022-2023. 
 

Art.11. Se aprobă propunerile cu privire la tutorii de an precum și responsabilii de programe 

pentru anul universitar 2022-2023. 
 

Art.12. Se aprobă structura anului universitar 2022-2023. 
 

Art.13 Se aprobă criteriile de scoatere la concurs a posturilor didactice vacante, în cadrul 

FEAA. 
 

               Decan, 

Conf.univ.dr. Anca Băndoi  
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