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Mesajul Decanului  
 

 

 

A fi student FEAA este un privilegiu care atrage după sine o serie de responsabilităţi. Dacă 

ne-aţi ales, fiţi mândri de decizia luată, respectaţi facultatea şi comunitatea din care faceţi parte, 

pentru că de-a lungul timpului generaţii întregi de profesori şi studenţi au lucrat împreună pentru ca 

FEAA să ajungă ceea ce este astăzi: un reper pentru învăţământul superior economic din România. 

Efortul lor trebuie continuat şi, odată intraţi în această comunitate, este imperativ să vă asumați 

faptul că faceţi parte din acest demers. Dinamica mediului economic a determinat schimbarea  

paradigmei angajabilităţii, de aceea astăzi nu pregătim doar absolvenţi care se vor putea adapta cu 

uşurinţă la cerinţele tot mai ridicate ale pieţei muncii, ci mai ales absolvenţi care îşi vor crea 

propriile locuri de muncă. Scopul nostru este acela de a vă transforma în oameni care pot gândi şi 

acţiona independent şi care au sentimentul datoriei şi al responsabilităţii faţă de societatea în care 

trăiesc. 

Educaţia trebuie privită ca un dar de preț și nu ca o datorie apăsătoare. Importanţa educaţiei 

într-o facultate nu constă în învățarea de date, ci în antrenarea minţii pentru a cunoaşte şi înţelege 

ceea ce nu se poate afla dintr-un manual. Informaţia şi competenţa nu sunt termeni care se exclud 

reciproc. Nu poţi fi cu adevărat competent dacă nu eşti bine informat. Şi, invers, informaţia este un 

bagaj greoi şi inutil dacă nu ştii când şi unde să o foloseşti. La FEAA, ne dorim ca în educaţie să 

includem şi un al treilea termen: formarea, în sensul de definire a personalităţii, de creare a omului 

„întreg“, prin infuzie de valori, de bun-gust, de bună-cuviinţă și angajare comunitară. Scopul nostru 

este să formăm oameni adevăraţi,  care sunt mai mult decât profesionişti în domeniul lor de 

activitate şi mai mult decât  „descurcăreţi“ cu „competenţe“ lucrative, oameni care sunt rezultatul 

unui efort de construcţie, de modelare integrală, pe care vrem să îl parcurgem ca parteneri. 

Considerăm că formarea studenţilor noștri, ca membri maturi care participă la viaţa societăţii, este 

finalizată doar atunci când, pe lângă  transformarea lor în specialiști de valoare, am contribuit la 

dezvoltarea gândirii lor critice şi atitudinii morale, probate prin aspiraţia şi efortul de a fi capabili 

să-şi asume decizii în orice condiţii. 

În acest spirit, îndemnul meu pentru voi este: Aveţi curajul să gândiţi cu mintea voastră! În 

ceea ce ne privește, vă asigur că obiectivele tuturor celor implicați în procesul educațional din 

facultatea noastră sunt convergente pentru că trebuie SĂ CÂŞTIGĂM ÎMPREUNĂ! 

 

 

 

Prof.univ.dr. Cristina-Teodora Roman 

     Decanul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor 
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1. INFORMAŢII GENERALE 

1.1 Scurt istoric  

Tradiţia învăţământului economic de nivel academic a început la Iaşi, în 1843, când Ion Ghica a predat la 

Academia Mihăileană primul curs de economie politică. Apoi, gândirea şi educaţia economică au fost ilustrate de 

intelectuali reputaţi precum Ion Strat, A.C. Cuza, Ion lonescu de la Brad, A. D. Xenopol, Gh. Zane etc. 

După înfiinţarea Universităţii în anul 1860, la Facultatea de Drept s-au predat cursuri de Economie Politică, 

Doctrine Economice şi Finanţe Publice. În 1962, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi se înfiinţează 

Facultatea de Ştiinţe Economice. 

În anul 1999, facultatea şi-a schimbat denumirea în „Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor”, 

ca urmare a străduinţelor corpului profesoral de a contura mai clar cele două segmente majore ale educaţiei 

academice: teoretic (ştiinţe economice) şi aplicativ (ştiinţe de gestiune sau ale administrării afacerilor). 

1.2 Misiune 

Misiunea Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor este să ofere educaţie de înaltă calitate, 

în scopul dezvoltării capacităţii intelectuale, a caracterului moral şi a cunoştinţelor de specialitate ale 

studenţilor, ca premise esenţiale ale formării de elite profesionale, şi să dezvolte cercetarea ştiinţifică de 

înalt nivel, în scopul răspândirii veritabilei culturi economice, a valorilor libertăţii economice şi politice şi a 

spiritului antreprenorial, ca premise ale progresului economic şi social. 

1.3 Conducerea facultăţii 

Decan:  Profesor universitar dr. Cristina-Teodora ROMAN 
   Tel. 0232-201071, e-mail:  throman@uaic.ro; Birou B 412, etaj I, Corp B Universitate 

 
Prodecan studii universitare de licență:  

Tel. 0232-201471, Birou B 418, etaj I, Corp B Universitate 
 
Prodecan studii universitare de master, managementul calității și promovare facultate: Profesor 
universitar dr. Cristian POPESCU 

Tel. 0232-201599, e-mail: popescu@uaic.ro; Birou B 420, etaj I, Corp B Universitate 
 

Prodecan relaţii internaţionale: Conferențiar universitar dr. Bogdan ZUGRAVU 
 Tel. 0232-201627, e-mail: zugravu@uaic.ro; Birou B 407, etaj I,  Corp B Universitate 
 

Prodecan probleme studențești, parteneriate cu mediul economic și sectorul public: Profesor 
universitar dr. Costel ISTRATE 

Tel. 0232-201599, e-mail: istrate@uaic.ro ; Birou: B 420, etaj I, Corp B Universitate   
 

Prodecan cercetare științifică și proiecte: Profesor universitar dr. Carmen PINTILESCU 
      Tel. 0232-201471, e-mail: carmen.pintilescu@uaic.ro; Birou: B 418, etaj I, Corp B Universitate 
 

Administrator şef: Iulian CLAIN 
      Tel. 0232-201608, e-mail: iulian.clain@uaic.ro; Birou B 426, etaj I, Corp B  Universitate 
 

Secretar şef: Angelica Gabriela MÎNDRILĂ 
      Tel. 0232-201070, e-mail: angelica.mindrila@uaic.ro; Birou B 411, etaj I, Corp B Universitate 

1.4 Structuri academice şi administrative  

1.4.1 Departamente 

Departamentul de Contabilitate, Informatică Economică și Statistică  
Director: Profesor universitar dr. Florin DUMITRIU 

    Tel.: 201585; e-mail: fdumi@uaic.ro; Birou B 314, parter, Corp B Universitate 

mailto:%20throman@uaic.ro
mailto:popescu@uaic.ro
mailto:zugravu@uaic.ro
http://www.feaa.uaic.ro/catedre/profesor.asp?codprof=68
mailto:istrate@uaic.ro
mailto:carmen.pintilescu@uaic.ro
mailto:iulian.clain@uaic.ro
mailto:angelica.mindrila@uaic.ro
mailto:fdumi@uaic.ro
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Departamentul de Economie și Relații internaționale 
Director: Profesor universitar dr. Gabriel MURSA 

    Tel.: 201403; e-mail: mursa@uaic.ro; Birou B 383b, parter, Corp B Universitate 

 

Secretar departamente: Doina Lelia Pâslaru, e-mail: pas_lelia@yahoo.com; tel.: 201421; Birou B 320, 

parter, Corp B Universitate 

 

Departamentul de Finanțe, Monedă și Administrație Publică  
Director: Profesor universitar dr. Ovidiu STOICA 

    Tel.: 0232201433 e-mail: ostoica@uaic.ro; Birou C806A, etaj 6, Corp C Universitate 

 

Departamentul de Management, Marketing și Administrarea Afacerilor 
Director: Profesor universitar dr. Valentin NIȚĂ 

    Tel.: 201453; e-mail: valnit@uaic.ro ; Birou B 527, etaj II, Corp B Universitate 

 

Secretar departamente: Mihaela Ignat, e-mail: mihaela.ignat@uaic.ro, tel: 201435; Birou B 425, etaj I,Corp 

B Universitate. 

 

Departamentul pentru învățământ la distanță și frecvență redusă (ID-IFR) 
Director: Profesor universitar dr. Teodora ROMAN 

Tel. 0232-201471, e-mail:  throman@uaic.ro; Birou B 418, etaj I, Corp B Universitate 

 

Secretare departament: Mădălina Poraicu, e-mail: madalina.poraicu@feaa.uaic.ro, tel: 201626; Birou B 406, 

etaj I,Corp B Universitate. 

   Claudia Sandu, e-mail: claudia.sandu@feaa.uaic.ro, tel: 201419; Birou B 406, etaj I, 

Corp B Universitate. 

 

Departamentul de cercetare 
Director: Profesor universitar dr. Carmen PINTILESCU 

      Tel. 0232-201471, e-mail: carmen.pintilescu@uaic.ro ; Birou: B 418, etaj I, Corp B Universitate 
 

1.4.2 Secretariate studenți 

Secretar şef: Angelica Gabriela MÎNDRILĂ 
      Tel. 0232-201070, e-mail: angelica.mindrila@uaic.ro; Birou B 411, etaj I, Corp B Universitate 

 

SECRETARIAT PENTRU STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ si MASTER 

Nr. 

crt. 
Nume si prenume Specializarea 

Forma 

de 

invata

mant 

Telefon Localizare 

1. 
Cojocaru Rodica-Mihaela 

cojor@uaic.ro 
Master IF 02321470 

B 408, Etaj 1, 

Corp B 

Universitate 

2. 
Poraicu Mădălina-Irina 

madalina.poraicu@feaa.uaic.ro  

Contabilitate şi informatică 

de gestiune 
ID 

02321626 

B 406, Etaj 1, 

Corp B 

Universitate Administraţie publică ID 

Finanţe şi Bănci ID 

Master  IFR 

3. 
Kocsis Roxana-Elena 

roxana.kocsis@feaa.uaic.ro 

Administraţie publică IF 

02321607 

B 405, Etaj 1, 

Corp B 

Universitate 
Statistică şi previziune 

economică 
IF 

4. 
Buliga Anca-Mădălina 

anca.buliga@feaa.uaic.ro 

Business Administration IF 

02321408 

B 422, Etaj 1, 

Corp B 

Universitate 
Economics & Finance IF 

Marketing IF 

mailto:mursa@uaic.ro
mailto:pas_lelia@yahoo.com
mailto:ostoica@uaic.ro
mailto:valnit@uaic.ro
mailto:mihaela.ignat@uaic.ro
mailto:throman@uaic.ro
mailto:madalina.poraicu@feaa.uaic.ro
mailto:claudia.sandu@feaa.uaic.ro
mailto:carmen.pintilescu@uaic.ro
mailto:angelica.mindrila@uaic.ro
mailto:cojor@uaic.ro
mailto:madalina.poraicu@feaa.uaic.ro
mailto:roxana.kocsis@feaa.uaic.ro
mailto:anca.buliga@feaa.uaic.ro
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5. 
Nedelcu Crina-Cristina 

crinan@uaic.ro 
Master IF 02321470 

B 408, Etaj 1, 

Corp B 

Universitate 

6. 
Rotariu Carmen 

crotariu@uaic.ro  

Contabilitate şi informatică 

de gestiune 
IF 

02321589 

 

 

B 410, Etaj 1, 

Corp B 

Universitate 

Economia comerţului, 

turismului şi serviciilor –

Bălţi 

 

Management în turism – 

Master Bălţi 
IF 

7. 
Rusoi Vasilica 

vasilica.rusoi@feaa.uaic.ro  
Finanţe şi Bănci IF 02321408 

B 422, Etaj 1, 

Corp B 

Universitate 

8. 
Sandu Ana Claudia 

claudia.sandu@feaa.uaic.ro  

Management – Iaşi şi Piatra 

Neamţ 
ID 

02321419 

B 406, Etaj 1, 

Corp B 

Universitate Programe de conversie 

profesională 
ID 

9. 
Targhir Ecaterina-Mihaela 

ecaterina.targhir@uaic.ro  
Management IF 02321589 

B 410, Etaj 1, 

Corp B 

Universitate 

  

Economia comerţului, 

turismului şi serviciilor –

Iaşi 

  

 

10. 
Trofin Mariana-Ligiana 

ligiat@uaic.ro 

Informatică Economică IF 

02321588 

B 409, Etaj 1, 

Corp B 

Universitate 
Economie şi afaceri 

internaţionale 

IF 

 

Informaţii privind înmatricularea, exmatricularea, drepturile şi obligaţiile studenţilor etc., puteţi 

obţine citind Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor,  afişat la avizierele facultăţii de la 

etajul I, Corp B, vis-a-vis de amfiteatrul B1 sau la adresa http://www.uaic.ro/wp-

content/uploads/2019/08/Regulamentul-privind-activitatea-profesionala-a-studentilor-din-ciclul-de-studii-

universitare-de-licenta-incepand-cu-2019-2020.pdf 

Adeverinţele de student pot fi obţinute on-line accesând site-ul http://www.portal/feaa.uaic.ro/, 

Secţiunea Secretariat/Adeverinţe sau de la secretariat. 

 

Informaţii privind orarul, rezultatele la examen, suporturile de curs, obţinerea on-line a adeverinţelor 

de student etc., pot fi obţinute la adresa http://www.portal/feaa.uaic.ro/.  

 

 

SECRETARIAT PENTRU ŞCOALA DOCTORALǍ DE ECONOMIE 

 

Nume şi prenume Adresa e-mail Telefon Localizare 

COŞULEANU Alina 
secretariat.sdeaa

@feaa.uaic.ro 

0232.201744 

 

Etajul 4, Strada Lăpuşneanu, 

Corp R  Universitate 

RELAŢII INTERNAŢIONALE    

Prodecan relaţii internaţionale: Conferențiar universitar dr. Bogdan ZUGRAVU 
 Tel. 0232-201627, e-mail: zugravu@uaic.ro ; Birou B 407, etaj I,  Corp B Universitate 

Responsabil stagii de practică Erasmus: Profesor universitar dr. Mircea GEORGESCU 
Tel. 0232-201587, e-mail: mirceag@uaic.ro ; Birou B 304, parter,  Corp B Universitate 

 
Secretariat: Dorina Moisă, Birou B 407, etaj I, Corp B Universitate 

 Tel./fax: 0232.201627 

mailto:crinan@uaic.ro
mailto:crotariu@uaic.ro
mailto:vasilica.rusoi@feaa.uaic.ro
mailto:claudia.sandu@feaa.uaic.ro
mailto:ecaterina.targhir@uaic.ro
mailto:ligiat@uaic.ro
http://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2019/08/Regulamentul-privind-activitatea-profesionala-a-studentilor-din-ciclul-de-studii-universitare-de-licenta-incepand-cu-2019-2020.pdf
http://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2019/08/Regulamentul-privind-activitatea-profesionala-a-studentilor-din-ciclul-de-studii-universitare-de-licenta-incepand-cu-2019-2020.pdf
http://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2019/08/Regulamentul-privind-activitatea-profesionala-a-studentilor-din-ciclul-de-studii-universitare-de-licenta-incepand-cu-2019-2020.pdf
http://www.feaa.uaic.ro/
http://www.feaa.uaic.ro/
mailto:secretariat.sdeaa@feaa.uaic.ro
mailto:secretariat.sdeaa@feaa.uaic.ro
mailto:zugravu@uaic.ro
mailto:mirceag@uaic.ro
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2. FACILITĂŢI OFERITE STUDENŢILOR  

2.1 Biblioteci 

• Bibliotecă on-line (Corp B, etajul I, B401), deschisă în anul 2002, dotată aproape exclusiv cu cărţi şi 
reviste în limbi străine (în special engleză şi franceză), dicţionare, dar şi cu un număr mare de calculatoare de 
ultimă generaţie. Accesul în bibliotecă se face pe bază de carnet de student. 

Bibliotecar şef: dr. Elena Chiaburu, tel.: 201652, e-mail: elena.chiaburu@uaic.ro . 
 

• Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu”, Str. Păcurari, 4;  Biblioteca de Ştiinţe Economice - 
Filiala specializată a Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu”, situată în Corpul C al Universităţii (e-
mail: eco@uaic.ro; tel.: 0232/201452), Biblioteca Academiei Române Iaşi, Bd. Carol I, 8; Biblioteca Judeţeană 
„Gheorghe Asachi”, http://www.bjiasi.ro/,  Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.10 (Clădirea Galeriile Ștefan cel 
Mare, etaj) 

 
• În afara bibliotecilor existente în facultate, studenţii au acces la bibliotecile Centrului Cultural Francez, 

Consiliului Britanic şi Centrului Cultural German, toate amplasate în apropierea Universităţii. 
 

2.2 Spaţii de cazare şi masă 

Universitatea deţine spaţii de cazare în mai multe campusuri din oraş. Studenţii FEAA pot fi cazaţi în 

complexul „Titu Maiorescu”, „Târguşor Copou”, „Codrescu”, în căminele „Gaudeamus” şi „Akademos”. 

Locurile de cazare se repartizează anual, pe facultăţi, proporţional cu numărul de studenţi care solicită cazare. 

Studenţii pot servi masa la restaurantul din campusul „Titu Maiorescu” sau la restaurantul „Gaudeamus”. 

2.3 Servicii medicale 

Asistenţa medicală este asigurată de: 

Dr. Paraschiva GÂSCĂ, Medic Primar Medicină de Familie 

Program consultaţii: 

Luni, miercuri, vineri: 13.00-18.00 

Marţi şi joi: 8.00-13.00 

Dr. Carmen CĂRARE, Medic Primar Medicină Generală 

Program consultaţii: 

Luni, miercuri,vineri: 8:00-13:00; 

Marţi şi joi: 13:30-18:30 
Cabinetul medical studenţesc este situat în complexul „Titu Maiorescu”, la parterul căminului P8 și 

asigură asistenţa medicală gratuită pentru toţi studenţii universităţii sub formă de consultaţii, reţete, trimiteri la 
cabinete de specialitate, tratamente. 

Pentru a fi înscrişi în baza de date a cabinetului, studenţii se vor prezenta cu carnetul de student 
(adeverinţă), carnetul de asigurare de sănătate, buletin de identitate. Precizăm că nu este necesar ca studenţii să 
se retragă de la medicii de familie în evidenţa cărora se află în localitatea din care provin. 

Studenţii cu boli cronice se vor prezenta la cabinetul medical studenţesc cu documentaţia medicală 
corespunzătoare pentru evidenţe speciale. 

2.4 Burse, tabere studenţeşti și transport 

Burse 
Criteriile generale de acordare a burselor, elaborate de Senatul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din 

Iaşi, ţin seama de sistemul de organizare a învăţământului (operează numai sistemul ECTS), precum şi de venitul 
net al familiei studentului sau al susţinătorului legal. 

Studenţii Facultăţii pot beneficia pe parcursul duratei de şcolarizare de următoarele categorii de burse: 
1) burse de performanţă ştiinţifică se acordă, prin concurs, pentru 12 luni consecutive, începând cu data 

atribuirii. 
2) burse de merit şi burse de studii se acordă în funcţie de performanţele profesionale ale studenţilor; 
3) burse de ajutor social se acordă, la cerere, în funcţie de situaţia materială a părinţilor sau a 

susţinătorilor legali; 
4) burse de ajutor social ocazional se pot acorda de două ori în decursul unui an universitar, la 

mailto:elena.chiaburu@uaic.ro
mailto:eco@uaic.ro
http://www.bjiasi.ro/
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solicitarea studentului cu o situaţie deosebită, indiferent dacă studentul mai beneficiază de altă 
categorie de bursă. 

Informaţii suplimentare puteţi obţine accesând site-ul Universităţii, la adresa http://www.uaic.ro, 
secţiunea Studenţi/Burse. 

Tabere studenţeşti 

Pot beneficia de bilete gratuite în tabere studenţeşti, în limita locurilor repartizate, studenţii de la 

învăţământul de stat cu frecvență, care după anul precedent de studiu sunt integralişti, în funcţie de rezultatele 

obţinute în activitatea profesională şi de cercetare. Studenţii nu pot beneficia de bilete de tabără decât o singură dată 

pe an. Pentru a beneficia de tabără trebuie ca, după afișarea locurilor disponibile, să faci o cerere și să o depui la 

secretariat.Vacanţa oferită la munte sau la mare are o durată de şapte zile şi se organizează în serii. 

Transport 

Începând cu 1 februarie 2016, de gratuitate la transportul feroviar beneficiază toți studenții înmatriculați la o 

formă de învățământ cu frecvență la într-o instituție de învățământ superior acreditată: 

– de stat sau privată, 

– la programe de studii de la toate cele trei cicluri (licență, master, doctorat), 

– indiferent de forma de finanțare a studiilor (buget/taxă) 

– indiferent de vârsta acestora, 

– indiferent de naționalitatea acestora, 

– pentru un număr nelimitat de călătorii, 

– indiferent de distanțele sau rutele călătoriilor, 

– inclusiv pe perioada vacanțelor, 

– de către toți operatorii de transport feroviar, 

– la toate tipurile de trenuri, clasa a II-a. 

2.5 Studii în străinătate 

Prin calitatea studiilor oferite, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor se înscrie printre 

facultăţile care au cele mai multe acorduri bilaterale, Socrates – Erasmus, Leonardo cu universităţi din străinătate. De 

asemenea, studenţii pot beneficia de stagii de studii universitare iniţiate (finanţate) de Guvernul României, precum şi 

de burse oferite de universităţi din străinătate sau fundaţii. 

Pentru detalii privind criteriile de selecţie a studenţilor, perioada de selecţie etc., puteţi accesa site-ul facultăţii 

http://www.feaa.uaic.ro/, Secţiunea Relaţii internaționale. 

 

Cele mai frecvente tipuri de burse în străinătate sunt cele finanțate de Programul Erasmus+. 

Ca student, poți obține cu ușurință o bursă în străinătate, cu finanțări care îți pot acoperi costurile legate de 

transport, cazare și subzistență.  

Programul Erasmus+ cu țările participante: 

• Stagii de studiu ERASMUS+: îți oferă șansa să studiezi în una dintre cele 300 universități din 

Europa. Finanțarea oferită variază între 450 și 500 euro/lună, în funcție de nivelul de trai al țării în 

care pleci. 

• Stagiile de practică ERASMUS+: finanțează stagii de practică de 3 luni în întreprinderi (sau alte 

organizaţii eligibile) din Europa. Finanțarea oferită variază între 650 și 700 euro/lună, în funcție de 

nivelul de trai al țării în care pleci. 

Programul Erasmus+ cu țările partenere (non-UE): 

• Stagii de studiu ERASMUS+: îți oferă șansa să studiezi în una dintre cele 80 universități din 24 țări 

din afara Uniunii Europene. Finanțarea este de 650 euro/lună, la care se adaugă cheltuielile de 

transport. 

 
2.6 Permisul European de Conducere a Calculatorului (ECDL) 
 

Permisul European de Conducere a Calculatorului (ECDL) este un certificat care atestă că posesorul 

are cunoştinţe/abilităţi în folosirea unui computer. 

Permisul ECDL obţinut în România este valabil în oricare dintre cele 150 de ţări din întreaga lume în care 

este recunoscut standardul ECDL/ICDL. 

http://www.uaic.ro/
http://www.feaa.uaic.ro/
https://www.uaic.ro/international/programul-erasmus/
https://erasmusplus.uaic.ro/
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Permisul ECDL nu are limită de valabilitate în timp, competențele digitale fiind certificate pe viață, în 

conformitate cu programele analitice aferente fiecărui modul, aflate în vigoare la momentul susținerii 

examinării. 

 

Detalii şi înscriere: ecdl@feaa.uaic.ro 

Website: http://cfca.uaic.ro/ecdl 

 

2.7 Platforma pentru învăţământ electronic (Elearning) 
  

Servicii oferite studenţilor 

Servicii de tip admin 

• Înregistrare utilizatori în platformă în mod automatizat 

• Înscriere utilizatori în curs în mod automatizat (cu rol Student) 

• Administrare date şi informaţii cu caracter personal (note, fişiere conţinut) 

• Securitatea şi protecţia datelor şi informaţiilor cu caracter personal 

Servicii de tip user 

• Acces securizat oricând, de oriunde, la platformă (cu nume utilizator şi parolă) şi la conţinutul 

cursurilor în care studentul este înscris 

• Partajare /upload fişiere în cadrul cursului (grupului /grupurilor de lucru din cadrul unui proiect) 

• Forum de discuţii, mesagerie la nivel de aplicaţie şi mailing (opţional) 

• Catalog de note /rezultate pentru utilizatorii cu rol Student 

Contact: Daniel Berechet, analist 

Tel. 0232-201443, email: elearning@feaa.uaic.ro; Birou B421, etaj 1,  Corp B Universitate 

Website: http://elearning.feaa.uaic.ro 

2.8 Gestiunea scolarității 

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor a implementat un sistem informatic care 

asigură colectarea informaţiilor necesare evaluării studenţilor şi permite consultarea electronică de 

către studenţi a situaţiei lor şcolare şi financiare (ESIMS). De asemenea, a dezvoltat un sistem de 

comunicare INTRANET cu acces de pe site-ul facultăţii, prin care se asigură un sistem de comunicare facil 

şi rapid între cadrele didactice şi studenţii facultăţii. 

 

2.9 Acces internet și servicii de email 
 

Campusul Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”, inclusiv căminele studenţeşti, beneficiază de 

conexiune de mare viteză la reţeaua de comunicaţii de date a Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. 

Studenții Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași pot obține servicii de email fără costuri de întreținere 

sau suport. Pentru fiecare student se asigură următoarele servicii: 

• instituțional, studenții primesc un cont in format prenume.nume@student.uaic.ro; 

• spațiu de stocare de date în cloud cu o capacitate de 50 GB; 

• lucru individual sau în grupuri cu documente prin aplicațiile: Word Web App, PowerPoint Web App, 

Excel Web App și OneNote Web App; 

• spațiu pentru sit web propriu cu secțiune publică și de grup; 

• agendă de contacte și mesagerie instant. 

 

Contact: Mugurel Patrichi – analist programator 
Tel. 0232-201418, e-mail:  mugurel.patrichi@feaa.uaic.ro; Birou B327a, parter,  Corp B Universitate 

 

 

mailto:ecdl@feaa.uaic.ro
http://cfca.uaic.ro/ecdl
mailto:elearning@feaa.uaic.ro
http://elearning.feaa.uaic.ro/
mailto:mugurel.patrichi@feaa.uaic.ro
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2.10 Asociații și Ligi studențești 
 

În cadrul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor există mai multe asociaţii studenţeşti, care 
oferă un loc de întâlnire pentru membrii lor şi organizează diverse activităţi. Organizaţiile care funcţionează în 
facultate sunt următoarele: 

1) AIESEC  
Preşedinte: Adrian Rotariu 
Std Titu Maiorescu, Nr 7, Complex Codrescu, Camin C11 
Telefon: 0755.422.375 
Web: www.aieseciasi.ro  
E-mail: office@aieseciasi.ro  

2) LSE (Liga Studenţilor Economişti) 
Preşedinte: Nicu Hilohi 
Telefon: 0748.072.792 
Bd. Carol I, nr.22, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, parter, Corp B 
Web: http://www.lse-iasi.ro 
E-mail: office@lse.ro 

3. STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ 

3.1 LISTA DOMENIILOR DE LICENȚĂ ŞI A PROGRAMELOR DE STUDII 

Ramura de 

știință 

Domenii de 

licenţă 
Programe de studii 

Forma de învă-

ţământ 

Capacitatea 

de 

școlarizare 

ȘTIINȚE 

ECONOMICE 

Administrarea 

afacerilor 

Business Administration * IF 100 

Economia comerţului, 

turismului şi serviciilor 
IF 200 

Cibernetică, 

Statistică şi 

Informatică 

economică 

Informatică economică IF 150 

Statistică şi previziuni 

economice 
IF 75 

Contabilitate 

Contabilitate şi 

informatică de gestiune 
IF 250 

Contabilitate şi 

informatică de gestiune - 

Centrele de studii 

Iași și Piatra Neamț 

ID 150 

Economie şi afaceri 

internaţionale 

Economie şi afaceri 

internaţionale 
IF 200 

Finanţe 
Finanţe şi bănci IF 250 

Finanţe şi bănci ID 75 

Management 

Management IF 200 

Management - 

Centrele de studii 

Iași și Piatra Neamț 

ID 175 

Marketing Marketing IF 200 

ȘTIINTE 

SOCIALE ȘI 

POLITICE 

Ştiinţe 

administrative 

Administraţie publică IF 200 

Administraţie publică ID 100 

TOTAL 2325 

*) Linie de studii în limba engleză. 

Planul de învăţământ pentru ID este identic cu cel de la învățământul cu frecvență (IF). 

http://www.aieseciasi.ro/
mailto:office@aieseciasi.ro
http://www.lse-iasi.go.ro/
mailto:office@lse.ro
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3.2 PLANURI DE ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ  

3.2.1 Precizări privind variantele traseului academic individual 

Admiterea candidaţilor la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi se face prin concurs, în 

limita cifrei de şcolarizare stabilită de ARACIS și aprobată prin Hotărâre de Guvern. 

Repartizarea studenţilor pe domenii de licenţă şi specializări se face în ordinea descrescătoare a 

mediilor de admitere şi în ordinea de preferinţă din fişa de opţiuni, cu încadrarea în numărul maxim de locuri 

pe fiecare specializare. La începutul fiecărui semestru, cu excepţia primului semestru din anul I, locurile 

finanţate de la bugetul de stat sunt redistribuite în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute de fiecare 

student înmatriculat. Ceilalţi studenţi sunt trecuţi în regim cu taxă. Formația minimă de studii pentru 

programele de licență la învățământ cu frecvență (IF) este de 50 studenți, cu excepția programelor de studii 

în limbi străine, la care formația minimă este de 40 de studenți. Pentru programele de licență pentru 

învățământul la distanță (ID) formația minimă este de 50 de studenți, cu excepția programului de studii 

Administrație publică, la care formația minimă este de 25 de studenți. O persoană poate beneficia de 

finanţare de la buget pentru un singur program de licenţă și master. 

Un student înmatriculat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este obligat să se înscrie la 

cursuri la începutul fiecărui semestru universitar, după un calendar stabilit de fiecare facultate. Fişa de 

înscriere, anexă la contractul de studii, trebuie să cuprindă disciplinele pe care studentul le va urma şi 

examenele restante la care se va prezenta în semestrul respectiv. 

Activităţile didactice (cursuri, seminarii, lucrări practice, laboratoare etc.) sunt structurate pe 

discipline de învăţământ, durata de studiu a unei discipline fiind de un semestru. Repartizarea disciplinelor 

pe semestre, alocarea creditelor pe discipline, evidenţierea formelor de evaluare la fiecare disciplină sunt 

cuprinse în planul de învăţământ al programului de studii. 

Creditul este o unitate convenţională care măsoară volumul mediu de muncă al studentului, necesar 

pentru asimilarea cunoştinţelor în vederea promovării la o disciplină din planul de învăţământ. El este 

echivalat cu 25 de ore fizice. Punctele obţinute la o disciplină se determină prin înmulţirea creditelor alocate 

disciplinei cu nota obţinută de student. Punctajul unui student la finele semestrului se obţine prin însumarea 

punctelor la disciplinele promovate. Studentul care a luat minimum nota 5 (cinci) a acumulat, în mod 

necesar, şi creditele alocate disciplinei respective. Un an de studii este considerat promovat dacă studentul a 

obţinut cel puţin nota 5 (cinci) la toate disciplinele obligatorii şi la cele opţionale pentru care s-a înscris şi a 

acumulat numărul de credite prevăzut în planul de învăţământ. Numărul de credite pentru un semestru este 

de 30 în cadrul unui program de studii. 
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3.2.2 Programe de studii de licență 

Contabilitate și informatică de gestiune  
 

 

Programul de studii Contabilitate şi Informatică de Gestiune (CIG) face parte din oferta 

educațională a FEAA încă de la înfiinţarea acesteia, din anul 1962. Programul de studii CIG își 

propune formarea de specialiști care să activeze în domeniul financiar-contabil, din toate sectoarele 

economiei naționale. Pregătirea practică a studenților este facilitată și de protocolul încheiat cu 

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România prin care se asigură stagii de 

practică pentru studenții din anii I și II, în cabinete/ societăți de contabilitate și expertiză contabilă. 

Studiile de licență pot fi completate ulterior prin programe de master care asigură accesul la 

organisme profesionale cu reprezentare națională și internațională (CECCAR, CAFR, ANEVAR, 

ACCA). 

Plan de învățământ 

Anul I  Anul II  Anul III 
Semestrul 1 
Microeconomie 

Bazele contabilității 

Matematici aplicate în economie 

Dreptul afacerilor  

Limba engleză/ franceză/ germană 

pentru afaceri 1 

Tehnologii informaționale pentru 

afaceri 

Educaţie fizică 1 

 

Semestrul 2 
Bazele statisticii 

Macroeconomie 

Instrumente software pentru afaceri 

Contabilitate financiară 

Limba engleză/ franceză/ germană 

pentru afaceri 2 

Management 

Educaţie fizică 2  

 Semestrul 1 
Finanțe 

Econometrie 

Marketing 

Contabilitatea persoanelor juridice 

fără scop lucrativ 

Contabilitate financiară intermediară  

Limba engleză/ franceză/ germană 

pentru afaceri 3 

Educaţie fizică 3 

Semestrul 2 
Contabilitate de gestiune 

Moneda si credit 

Disciplina opțională (Baze de date; 

Protecția şi securitatea sistemelor 

informaţionale; Etică şi integritate 

academică)  

Normalizarea contabilității 

întreprinderii 

Limba engleză/ franceză/ germană 

pentru afaceri 4 

Practica de specialitate 

Educaţie fizică 4 

 Semestrul 1 
Contabilitate aplicată 

Contabilitatea exportului şi importului 

de mărfuri 

Sisteme informaționale financiar-

contabile I 

Contabilitatea instituțiilor de credit 

Gestiunea financiar-contabilă a 

întreprinderii 

Sisteme integrate - ERP 

Semestrul 2 
Analiza economico-financiară 

Contabilitate publică 

Contabilitatea operațiunilor fiscale ale 

întreprinderii 

Sisteme informaționale financiar-

contabile II 

Proiecte economice in contabilitate  

Control și audit intern 

 

Licenţa 

CIG este o specializare de tradiţie care își propune formarea de specialiști cu pregătire 

multidisciplinară (contabilitate, informatică, analiză economică, fiscalitate etc.). Programul se 

adresează tuturor absolvenților de liceu care doresc să-şi dezvolte o carieră profesională în 

domeniul financiar-contabil.  

Absolvenții de CIG pot accede la următoarele funcții: economist-contabil, responsabil 

compartiment contabilitate financiară și de gestiune, auditor intern, cenzor, analist financiar, analist/ 

proiectant de sisteme informaționale, inspector fiscal, evaluator, expert contabil, auditor financiar, 

consultant fiscal, specialist în insolvență etc.  

Un procent semnificativ din studenții CIG beneficiază de o experiență internațională prin mobilități 

în străinătate la universități de prestigiu. Pregătirea multidisciplinară asigură un grad sporit de 

absorbție pe piața muncii, de exemplu, peste 68% dintre absolvenții promoției 2015 au fost angajați 

în primul an de la absolvire.      
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Economie și Afaceri Internaționale 

 
 
 

Programul de studii Economie şi Afaceri Internaţionale oferă studenţilor cadrul propice pentru 

dobândirea de competenţe foarte bune de comunicare în cel puţin două limbi de circulaţie 

internaţională, dezvoltarea de capabilităţi de nivel înalt pentru accesarea programelor internaţionale 

de studii, înțelegerea fenomenelor din economia mondială, cunoaşterea adecvată a mediului 

internaţional de afaceri, a instituţiilor şi politicilor Uniunii Europene, compatibilitatea profesională 

pentru locurile de muncă din instituţii care administrează programele de finanţare europeană, 

competenţe profesionale pentru angajarea într-un mare număr de activităţi, de la afaceri private 

interne care desfăşoară activităţi de comerţ exterior, până la firme multinaţionale şi instituţii 

internaţionale. 

Plan de învățământ 

Anul I  Anul II  Anul III 
Semestrul 1 

Microeconomie 

Bazele contabilității 

Matematici aplicate în economie 

Dreptul afacerilor  

Limba engleză/ franceză/ germană 

pentru afaceri 1 

Tehnologii informaționale pentru 

afaceri 

Educaţie fizică 1 

 

 

 

Semestrul 2 

Bazele statisticii 

Macroeconomie 

Instrumente software pentru afaceri 

Contabilitate financiară 

Limba engleză/ franceză/ germană 

pentru afaceri 2 

Management 

Educaţie fizică 2 

 

 Semestrul 1 

Finanțe 

Econometrie 

Marketing 

Integrare economică europeană 

Comerț internațional  

Limba engleză/franceză/ germană 

pentru afaceri 3 

Educaţie fizică 3 

 

Semestrul 2 

Politici, instituţii şi reglementări în 

comerţul internaţional 

Monedă și credit 

Managementul afacerilor 

internaționale 

Limba străină 1 (germană/ 

spaniolă/italiană) 

Limba engleză/ franceză/ germană 

pentru afaceri 4 

Practică de specialitate 

Educaţie fizică 4 

 Semestrul 1 

Tranzacții comerciale internaționale 

Finanțe internaționale 

Doctrine și curente economice contemporane 

Disciplină opțională (Relaţii internaționale și 

diplomație; Structuri de guvernanță în 

economia mondială) 

Disciplină opțională (Comunicare de afaceri 

în limba engleză 1/franceză 1) 

Limba străină 2 (germană/spaniolă/ italiană) 

Semestrul 2 

Negocieri în afaceri internaționale 

Managementul proiectelor internaționale 

Logistica afacerilor internaționale 

Disciplină opțională (Turism internațional, 

Fundamentele managementului financiar, 

Metodologia elaborării lucrării de licență) 

Comunicare de afaceri în limba engleză 

2/franceză 2 

Limba străină 3 (germană/spaniolă/ italiană)  

Programul de studii EAI își propune să ofere educație de înaltă calitate în domeniul analizei 

economice a relațiilor internaționale, un nivel competitiv și compatibil internațional al cunoștințelor 

profesionale, excelența pregătirii în domeniul limbilor străine de circulație internațională, 

dezvoltarea capacității de aplicare practică a cunoștințelor teoretice dobândite, stimularea mobilității 

internaționale a studenților și formarea capacității de adaptare la schimbările continue de pe piața 

muncii. Absolvenții acestei specializări își pot dezvolta o carieră profesională în numeroase 

instituții și organizații, cum ar fi: firme și instituții de comerț exterior, firme care derulează 

operațiuni de import-export, reprezentanţe şi filiale ale firmelor străine, organisme şi instituţii ale 

Uniunii Europene, departamente de relaţii internaţionale din bănci, companii de asigurari şi instituţii 

financiare internaţionale, firme de transport şi expediţii internaţionale, asociaţii profesionale, 

institute și centre de cercetare, agenții guvernamentale etc. 
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Economia Comerţului, Turismului şi 

Serviciilor 
 

 

Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor este un program de studii generos, care atrage 

studenţii interesaţi de întreg sectorul terţiar, dar în mod particular de Comerţ şi Turism. Se poate 

spune că acest program de studiu este o pepinieră de antreprenori, într-o ţară în care potenţialul 

turistic este subutilizat, iar Comerţul reprezintă o opţiune imediată a unui tânăr absolvent. 

 

Plan de învățământ 

Anul I  Anul II  Anul III 
Semestrul 1 

Microeconomie 

Bazele contabilității 

Matematici aplicate în economie 

Dreptul afacerilor  

Limba engleză/ franceză/ germană 

pentru afaceri 1 

Tehnologii informaționale pentru 

afaceri 

Educaţie fizică 1 

 

Semestrul 2 

Bazele statisticii 

Macroeconomie 

Instrumente software pentru afaceri 

Contabilitate financiară 

Limba engleză/ franceză/ germană 

pentru afaceri 2 

Management 

Educaţie fizică 2 

 Semestrul 1 

Finanţe 

Econometrie 

Marketing 

Managemenul serviciilor 

Merchandising 

Limba engleză/ franceză/ germană 

pentru afaceri 3  

Educaţie fizică 3 

 

Semestrul 2 

Industria  turismului şi călătoriilor 

Monedă şi credit 

Tehnici promoţionale 

Administrarea afacerilor în comerţ 

Limba engleză/ franceză/ germană 

pentru afaceri 4 

Practică de specialitate 

Educaţie fizică 4 

 Semestrul 1 

Administrarea afacerilor în turism 

Gestiune hotelieră 

Managementul calităţii serviciilor 

Comportamentul consumatorului 

Management financiar 

Disciplina opțională (Proiecte 

economice în comerţ, Proiecte 

economice în turism) 

 

Semestrul 2 

Evaluare şi amenajare turistică  

Managementul resurselor umane 

Marketing turistic 

Managementul serviciilor de 

restaurant şi catering  

Disciplina opțională (Logistica în 

comerţ şi turism; Supply Chain 

Management) 

Metodologia elaborării lucrării de 

licență 

 

Cum poţi afla dacă ECTS este exact ceea ce cauţi? Verifică măsura în care următoarele afirmaţii te 

descriu pe tine: 

• Sunt o persoană dinamică, iar domeniul pentru care mă pregătesc trebuie să fie dinamic. 

• Îmi place că în servicii unicitatea clientului contează. 

• Vreau să studiez practic cum se amenajează un magazin. 

• Pot avea propriul meu magazin, aşa că vreau să învăţ să conduc o firmă de comerţ. 

• Visez să am propria firmă de turism sau chiar hotelul meu. 

• Sunt curios cum se evaluează potenţialul turistic al unei zone şi care sunt secretele 

amenajării ei. 

• Vreau să înţeleg comportamentul consumatorului şi magia ofertelor. 

Dacă simţi că toate aceste afirmaţii te descriu pe tine, vino la ECTS! Eşti „angajat”! 
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Finanţe şi bănci 
 
 

 

Programul de studii Finanţe şi Bănci reprezintă unul dintre pilonii de bază ai FEAA, care în timp a 

devenit un etalon al educației financiare, asigurând studenților (la cursuri cu frecvență sau la 

distanţă) abilități de procurare și utilizare a capitalurilor, dezvoltarea instinctelor raționale de 

prevenire a riscului, calități cerute de angajatori diverși si sofisticați, de la corporații gigant la firme 

mici, la bănci și instituții financiare, entități de consultanță și audit sau societăți de asigurare. Ca 

urmare a notorietății acestei specializări de peste jumătate de secol, profesionalismul absolvenților 

noștri a devenit o prezență constantă în mediul de afaceri, oferind asistență financiară continuă, 

pentru funcționarea normală a piețelor financiar-bancare. 

 

Plan de învățământ 

Anul I  Anul II  Anul III 
Semestrul 1 

Microeconomie 

Bazele contabilității 

Matematici aplicate în economie 

Dreptul afacerilor  

Limba engleză/ franceză/ germană 

pentru afaceri 1 

Tehnologii informaționale pentru 

afaceri 

Educaţie fizică 1 

 

Semestrul 2 

Bazele statisticii 

Macroeconomie 

Instrumente software pentru afaceri 

Contabilitate financiară 

Limba engleză/ franceză/ germană 

pentru afaceri 2 

Management 

Educaţie fizică 2 

 Semestrul 1 

Finanţe 

Econometrie  

Marketing 

Finanțele întreprinderilor  

Bazele asigurărilor de bunuri şi 

persoane 

Limba engleză/ franceză/ germană 

pentru afaceri 3 

Educaţie fizică 3 

 

Semestrul 2 

Piețe de capital 

Monedă şi credit 

Sisteme şi operaţiuni bancare  

Finanţe publice 

Limba engleză/ franceză/ germană 

pentru afaceri 4 

Practică de specialitate 

Educaţie fizică 4 

 Semestrul 1 

Finanţarea investiţiilor 

Principii și tehnici bancare 

Relaţii valutar-financiare internaţionale 

Pieţele instrumentelor financiare derivate 

Integrare financiar-monetară europeană  

Control financiar-bancar 

 

Semestrul 2 

Management financiar 

Management bancar 

Buget și Fiscalitate 

Instituţii financiar-bancare internaţionale 

Disciplină opțională (Gestiunea 

trezoreriei și a datoriei publice, Finanțe 

locale, Drept financiar-bancar) 

Disciplină opțională (Metodologia 

elaborării lucrării de liceță, Proiect de 

specialitate) 

 

OPORTUNITĂŢI de CARIERĂ 

- analist de credite/administrator de cont; 

- analist financiar/analist de investiții; 

- consilier bancar/fiscal/de asigurări; 

- agent de bursă/pentru servicii de investiții 

financiare; 

- inspector fiscal, agent de capital de risc; 

- auditor intern pentru sectorul public/auditor 

extern; 

- broker imobiliar. 

 STAGII PRACTICĂ – INSTITUŢII GAZDĂ 

- Bănci comerciale/investiții, burse de valori ; 

- Societăți de asigurare, de consultanță financiară; 

- Societăți de administrare a investițiilor; 

- Departamente financiar-contabile; 

- Banca Națională a României; 

- Autoritatea de Supraveghere Financiară; 

- Agenția Națională de Administrare Fiscală; 

- Consiliul Concurenței, Curtea de Conturi; 

- Direcții Generale Regionale ale Finanțelor Publice. 
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Informatică Economică 
 
 

 

Informatica economică reprezintă un domeniu de maximă atractivitate în toate facultățile de 

economie și business din țară. Date fiind diversitatea ofertei de pe piața muncii, nivelul salariilor, 

natura angajatorilor (firme străine, prepondenent din spațiul EU - Amazon, CapGemini, Centric, 

Codeless, Endava, Falcon Trading, Microsoft, Mind Software, SCC, TeamNet, UBIS), deschiderea 

(un bun absolvent IT se poate angaja aproape oriunde în Europa), perspectivele avansării rapide 

spre poziții de coordonare de echipe și proiecte, programul de studii Informatică economică 

înregistrează cea mai mare concurență dintre toate programele de licență ale FEAA. Dinamica și 

calitatea comunității IT din Iași și perspectivele IT foarte optimiste ale Iașului, Moldovei și 

Republicii Moldova constituie argumente importante în a ni te alătura. 

 

Plan de învățământ 

Anul I  Anul II  Anul III 
Semestrul 1 

Microeconomie 

Bazele contabilității 

Matematici aplicate în economie 

Dreptul afacerilor  

Limba engleză/ franceză/ 

germană pentru afaceri 1 

Tehnologii informaționale pentru 

afaceri 

Educaţie fizică 1 

 

Semestrul 2 

Bazele statisticii 

Macroeconomie 

Instrumente software pentru 

afaceri 

Contabilitate financiară 

Limba engleză/ franceză/ 

germană pentru afaceri 2 

Management 

Educaţie fizică 2 

 Semestrul 1 

Finanţe 

Econometrie 

Marketing 

Sisteme informaţionale de birou 

Programare I 

Limba engleză/ franceză/ 

germană pentru afaceri 3 

Educaţie fizică 3 

 

Semestrul 2 

Algoritmi și logica programării 

Monedă şi credit 

Baze de date I 

Cercetări operaţionale 

Limba engleză/ franceză/ 

germană pentru afaceri 4 

Practica de specialitate 

Educaţie fizică 4 

 Semestrul 1 

Analiza sistemelor informaţionale 

Comerţ electronic 

Reţele de calculatoare I 

Programare II 

Disciplina opțională (Contabilitate de gestiune; 

Gestiunea financiar-contabilă a întreprinderii, O 

disciplină de tip prerequisite pentru un master 

academic) 

Instrumente software pentru grupuri de lucru 

 

Semestrul 2 

Proiectarea sistemelor informaţionale 

Securitatea sistemelor informaţionale 

Proiecte economice în informatică 

Enterprise Resource Planning 

Dezvoltarea site-urilor Web 

Disciplina opțională (Management bancar;  e-

Marketing; Economie europeană, O disciplină 

de tip prerequisite pentru un master academic) 

Informatica economică este recunoscută drept una dintre cele mai provocatoare specializări ale 

FEAA, întrucât combină problematica economică cu cea tehnică (programare, modelare, baze de 

date, rețele, aplicații web etc.). Cea mai mare parte a studenților specializării sunt absolvenți ai 

claselor de matematică-informatică, însă ponderea celor care provin din „filiere” economice sau 

„umaniste” nu este deloc neglijabilă. Fără a aloca programării și fundamentelor teoretice spațiul 

generos pe care îl oferă specializările de la facultățile de Informatică și Automatizări și calculatoare, 

Informatica economică este orientată pe latura aplicativă a diverselor tehnologii, limbaje și 

platforme în realizarea de aplicații și sisteme informaționale pentru organizații. Evaluarea sub formă 

de teme și proiecte reale, o cultură bazată deopotrivă pe muncă, onestitate și lucru în echipă 

constituie atuuri ale specializării și absolvenților săi. 

Program distins cu premiul de excelență Best Academic Program of the Year  

în cadrul galei  

Romanian Outsourcing Awards for Excellence, București, 2015 
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Management 
 
 

 

Rolul clasic al managementului este de a realiza munca prin intermediul oamenilor, dar 

managementul actual înseamnă să formezi oamenii prin muncă, punând cei mai buni oameni în fața 

celor mai bune oportunităţi. Programul de studii de licență Management contribuie decisiv la 

dezvoltarea competenţelor antreprenoriale, manageriale şi de leadership ale studenților, 

ajutându-i să se realizeze conform vocației lor. Obiectivul programului este de a forma specialişti în 

funcționarea unei organizații, viitori lideri capabili să inițieze, să conducă și să dezvolte o afacere 

prin cunoștințele lor teoretice solide, prin abilităţile practice, mentalitățile și competențele specifice. 

 

Plan de învățământ 

Anul I  Anul II  Anul III 
Semestrul 1 

Microeconomie 

Bazele contabilității 

Matematici aplicate în economie 

Dreptul afacerilor  

Limba engleză/ franceză/ germană 

pentru afaceri 1 

Tehnologii informaționale pentru 

afaceri 

Educaţie fizică 1 

 

Semestrul 2 

Bazele statisticii 

Macroeconomie 

Instrumente software pentru afaceri 

Contabilitate financiară 

Limba engleză/ franceză/ germană 

pentru afaceri 2 

Management 

Educaţie fizică 2 

 Semestrul 1 

Finanţe 

Econometrie  

Marketing 

Comportament organizaţional 

Comunicare şi negociere in afaceri 

Limba engleză/ franceză/ germană 

pentru afaceri 3 

Educaţie fizică 3 

 

 

Semestrul 2 

Educație antreprenorială 

Monedă şi credit  

Managementul calităţii 

Managementul resurselor umane 

Limba engleză/ franceză/ germană 

pentru afaceri 4 

Practica de specialitate 

Educaţie fizică 4 

 Semestrul 1 

Management financiar 

Tehnici de vânzări 

Managementul producției și 

operațiilor 

Managementul investiţiilor 

Supply chain management 

Proiecte economice  

 

 

Semestrul 2 

Jocuri de întreprindere 

Managementul proiectelor 

Diagnostic și evaluare 

Management internaţional 

Iniţierea şi administrarea micilor 

afaceri 

Disciplină opțională (Analiza 

strategică a mediului concurențial; 

Managementul inovării) 

 

 

 

Programul de studiu se adresează celor care doresc să își dezvolte competenţele personale şi 

profesionale utile în administrarea unei afaceri și în dezvoltarea unei cariere manageriale. 

Managementul oferă o perspectivă integrată asupra: funcționării componentelor unei organizații, 

problemelor sale de natură economico-financiară şi modalităților de conducere a oamenilor dintr-o 

organizație.  

Dezvoltarea personală va avea loc pe trei dimensiuni: Competențele economice vor fi formate în 

principal în primii 2 ani, Competențele de inițiere și administrare a unei afaceri vor fi dezvoltate 

prin discipline de specialitate din domeniul Managementului, Competențe interpersonale și de 

leadership vor fi dobândite la disciplinele orientate în acest sens, dar și prin activități practice de la 

seminariile mai multor discipline.  

Ca studenți, veți fi susținuți și încurajați să combinați formarea teoretică cu dezvoltarea practică a 

competențelor manageriale prin internshipuri, mentorizare, activități studențești sau job-uri part-

time.  
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Marketing 
 

 
Programul de licenţă Marketing este oferit de Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor 

începând din anul 1990, acumulând astfel o experienţă măsurată în 22 de promoţii de studenţi. 

Calitatea programului este certificată şi prin obţinerea acreditării ARACIS corespunzătoare celui 

mai înalt nivel de încredere. Dar, întotdeauna, confirmarea valorii o dă piaţa: absolventul de 

Marketing de la UAIC fiind printre cei mai căutaţi din ţară. 

Vrei să fii studentul nostru? Iată ce oferim: 

 

Plan de învățământ 

Anul I  Anul II  Anul III 
Semestrul 1 

Microeconomie 

Bazele contabilității 

Matematici aplicate în economie 

Dreptul afacerilor  

Limba engleză/ franceză/ germană 

pentru afaceri 1 

Tehnologii informaționale pentru 

afaceri 

Educaţie fizică 1 

 

Semestrul 2 

Bazele statisticii 

Macroeconomie 

Instrumente software pentru afaceri 

Contabilitate financiară 

Limba engleză/ franceză/ germană 

pentru afaceri 2 

Management 

Educaţie fizică 2 

 Semestrul 1 

Finanţe 

Econometrie 

Marketing 

Comportamentul consumatorului 

Merchandising 

Limba engleză/ franceză/ germană 

pentru afaceri 3 

Educaţie fizică 3 

 

 

Semestrul 2 

Educaţie antreprenorială 

Monedă şi credit 

Tehnici promoţionale 

Comunicare si negociere in afaceri 

Limba engleză/ franceză/ germană 

pentru afaceri 4 

Practica de specialitate 

Educaţie fizică 4 

 Semestrul 1 

Disciplină opțională (Principii ale 

designului în comunicarea de 

marketing, Management financiar, 

Tehnici de comerţ exterior) 

Cercetări de marketing 

Tehnici de vânzări 

Marketing direct 

Achiziţii 

Limbă străină  (italiană/spaniolă) 

 

Semestrul 2 

Marketing internaţional 

Logistica de aprovizionare-desfacere 

E-Marketing 

Proiecte de Marketing 

Marketingul serviciilor 

Metodologia elaborării lucrării de 

licenţă 

 

Cum poţi afla dacă Marketingul este exact ceea ce cauţi? Verifică dacă următoarele afirmaţii te 

descriu pe tine: 

• Consider că Marketingul este doar 1% creativitate, restul de 99% fiind muncă asiduă. 

• Doresc să învăţ să comunic eficient şi sunt pregătit să descopăr ce este în mintea unui 

consumator. 

• Informaţia aduce puterea, astfel aleg să învăţ cum să colectez, să interpretez şi să utilizez 

datele. 

• A cumpăra e o ştiinţă şi sunt pregătit să îmi însuşesc metode şi instrumente noi. 

• A vinde e o artă şi vreau să fiu măiestrit în tehnici de vânzare. 

• Mă pregătesc pentru viitor, deci pentru on-line şi internaţional, orice limbă străină fiind un 

câştig personal. Cred în echipă, dar ştiu că orice echipă e formată din oameni, deci cred în 

OM! 

Dacă afirmaţiile te descriu pe tine, eşti la programul de studii potrivit şi eşti OMUL pe care îl 

căutăm! 
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Statistică și Previziune Economică 
 
 

 

Trăim într-o societate a informației. Producem și analizăm o mare diversitate de date. Capacitatea 

de lucru a calculatoarelor este în continuă creștere, iar datele culese sunt tot mai variate și mai 

complexe. Cererea de specialiști capabili să gestioneze baze mari de date și să extragă informații cu 

ajutorul metodelor statistice este într-o continuă creștere. Asistăm la dezvoltarea de noi competențe 

și meserii. Concepte precum Big Data, Data Science, Analytics trasează coordonatele unor profesii 

de vârf ale prezentului și viitorului. Programul de studii Statistică și Previziune Economică se 

adresează acestei nevoi. Programul pregătește absolvenți cu abilități și cunoștințe legate de 

culegerea și analiza datelor, calcul probabilistic, baze de date și pachete program de statistică.  

 

Plan de învățământ 

Anul I  Anul II  Anul III 
Semestrul 1 

Microeconomie 

Bazele contabilității 

Matematici aplicate în economie 

Dreptul afacerilor  

Limba engleză/ franceză/ germană 

pentru afaceri 1 

Tehnologii informaționale pentru 

afaceri 

Educaţie fizică 1 

 

Semestrul 2 

Bazele statisticii 

Macroeconomie 

Instrumente software pentru afaceri 

Contabilitate financiară 

Limba engleză/ franceză/ germană 

pentru afaceri 2 

Management 

Educaţie fizică 2 

 Semestrul 1 

Finanțe 

Econometrie 

Marketing 

Probabilităţi şi statistică matematică 

Pachete program de statistică I 

Limba engleză/ franceză/ germană 

pentru afaceri 3 

Educaţie fizică 3 

 

Semestrul 2 

Baze de date 

Monedă și credit 

Fundamente ale cercetării statistice şi 

econometrice 

Pachete program de statistică II 

Limba engleză/ franceză/ germană 

pentru afaceri 4 

Practica de specialitate 

Educaţie fizică 4 

 Semestrul 1 

Statistică multivariată 

Teoria şi practica sondajului statistic 

Statistica variabilelor calitative 

Analiza seriilor de timp 

Introducere în data mining 

Statistică spațială  

 

Semestrul 2 

Statistica pieţelor financiare 

Metode cantitative în studiul pieţei 

Statistica şi modelare economico-

financiară  

Demografie 

Chestionarul statistic 

Proiecte în statistică 

Programul de studii Statistică și Previziune Economică (SPE) se 

adresează celor interesați de o carieră de succes ca analiști de date în: 

firme de cercetarea pieței și opiniei, bănci și instituții de asigurări, 

societăți de servicii (outsourcing), firme IT, companii multinaționale. 

Căutăm studenți interesați de gândirea logică și critică, capacitate de 

analiză și sinteză, flexibilitate și adaptabilitate, lucru în echipă, inovare. 

Absolventul specializării SPE va deține un instrument de lucru puternic și 

universal - limbajul statistic. Va putea lucra oriunde, indiferent de 

domeniu, țară sau limbă. Competențele obținute vor putea fi puse în 

aplicare imediat după angajare. Pentru statistică, nu există distanță între 

teorie și practică. Studenții noștri beneficiază constant de stagii de 

practică în firme interesate de statisticieni. Pregătim specialiștii 

momentului și viitorului - absolvenți cu competențe practice fondate pe cunoștințe de specialitate 

temeinice. 
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Administrarea Afacerilor 
 
 

 

Administrarea Afacerilor (Business Administration) este primul program de studii de licenţă de la 

Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor cu predare integrală în limba engleză. 

Acesta este structurat ca un program cu trei ramuri, ceea ce permite absolvenţilor să se 

specializeze într-unul dintre cele trei domenii: management, marketing sau finanţe. Cursurile sunt 

livrate exclusiv pe baza unor suporturi de curs de nivel internaţional, achiziţionate de la edituri 

de renume (Pearson Education, Springer, Prentice Hall), susţinând atât calitatea procesului de 

predare-învăţare, cât şi comparabilitatea cu competenţele şi abilităţile acumulate de către studenţii 

din alte ţări europene. Pe parcursul celor trei ani, studenţii sunt expuşi unui mediu internaţional, 

experimentând interacţiuni cu diferite culturi. 

 

Plan de învățământ 

Anul I  Anul II  Anul III 
Semestrul 1 

Microeconomie 

Bazele contabilității 

Matematici aplicate în economie 

Dreptul afacerilor  

Limba franceză/ germană pentru 

afaceri 1 

Tehnologii informaționale pentru 

afaceri 

Educaţie fizică 1 

 

Semestrul 2 

Bazele statisticii 

Macroeconomie 

Instrumente software pentru afaceri 

Contabilitate financiară 

Limba franceză/ germană pentru 

afaceri 2 

Management 

Educaţie fizică 2 

 Semestrul 1 

Finanţe 

Econometrie 

Marketing 

Comportament organizaţional 

Comunicare şi negociere în afaceri 

Limba franceză/ germană pentru 

afaceri 3 

Educaţie fizică 3 

 

 

Semestrul 2 

Achiziții și distribuție 

Monedă şi credit 

Gândire antreprenorială 

Comportamentul consumatorului 

Limba franceză/ germană pentru 

afaceri 4 

Practica de specialitate 

Educaţie fizică 4 

 Semestrul 1 

Management financiar 

Management strategic 

Metodologia elaborării lucrării de 

licență 

E-marketing 

Disciplina opţională (Finanțe 

antreprenoriale, Piețe financiare) 

Disciplina opţională (Relații publice, 

Managementul vânzărilor, 

Marketing direct) 

Semestrul 2 

Metode de cercetare pentru afaceri 

Managementul responsabilităţii 

sociale a corporaţiilor 

Managementul resurselor umane 

Proiecte de afaceri 

Disciplina opţională (Economie 

Europeană, Afaceri internaționale) 

Disciplina opţională (ERP, 

Managementul proiectelor) 

 

Programul “targetează” absolvenţii de liceu cu un nivel bun de limbă engleză (cel puţin B2 

conform standardelor europene), dornici să înveţe într-un mediu internaţional şi la un nivel care să 

le asigure o integrare mai facilă pe piaţa muncii în plan internaţional. Studenţii programului 

Business Administration sunt cei mai potriviţi candidaţi pentru programele internaţionale 

(Erasmus, Work & Travel, American Experience etc.) datorită nivelului avansat al limbilor străine 

cunoscute şi al mediului internaţional în care învaţă. Programul Business Administration s-a 

consacrat ca un program solid şi valoros, lucru confirmat şi de creşterea exponenţială a înscrierilor 

în fiecare an. Conform unui studiu de satisfacţie, 95% dintre absolvenţii programului Business 

Administration din perioada 2012-2016 ar alege din nou acest program. 
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Business Administration 
 

 

Business Administration is the first undergraduate program established at the Faculty of Economics 

and Business Administration that was delivered entirely in English. It is structured as a three fold 

program, which allows graduates to specialize in one of the three fields: management, marketing 

or finance. Courses are delivered exclusively based on course books of international level, acquired 

from renowned printing houses (Pearson Education, Springer, Prentice Hall). They support both the 

quality of the teaching-learning process and the comparability with other European universities in 

terms of student competencies and abilities. Along the three years, students are exposed to an 

international environment, experimenting interactions with different cultures. 

 

Curriculum 

1st year  2nd year  3rd year 
1st semester 

Microeconomics 

Fundamentals of Accounting 

Applied Mathematics for 

Economics 

Business Law 

Business German / French 

language 1 

Business Information Technologies 

Sports I 

 

2nd semester 

Basics of Statistics 

Macroeconomics 

End-User Computing  

Financial Accounting 

Business German / French 

language 2 

Management 

Sports II 

 1st semester 

Finance 

Econometrics 

Marketing 

Organizational Behaviour 

Business Communication and 

Negotiation  

Business German / French 

language 3 

Sports III 

 

 

2nd semester 

Supply Chain Management 

Money and Credit 

Entrepreneurial thinking 

Consumer Behaviour 

Business German / French 

language 4 

Internship 

Sports IV 

 1st semester 

Financial Management  

Strategic Management  

Bachelor Thesis Methodology 

E-marketing 

Elective courses (Entrepreneurial Finance, 

Financial Markets) 

Elective courses (Public Relations, Sales 

Management, Direct Marketing) 

2nd semester 

Business Research Methods 

Corporate Social Responsibility Management 

Human Resource Management 

Business Projects 

Project Management 

Elective courses (European Economic, 

International Business) 

Elective courses (Enterprise Resource 

Planning, Project Management) 

 

 

The program targets high school graduates with a good level of English (at least B2 according to 

European standards), willing to study in an international environment and at a level that will 

facilitate their integration on the international labour market. Students enrolled in the Business 

Administration program are the favourite candidates for international programs (Erasmus, Work 

& Travel, American Experience and other) due to their very good level of foreign languages, high 

level of knowledge and abilities and the international environment experienced in the program. This 

proves that it is a solid and valuable program, which is confirmed also by the exponential rising in 

terms of number of students enrolled per year. According to a satisfaction study, 95% of the 

Business Administration graduates between 2012 and 2016 would choose the program again.  
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Administraţie publică 
 
 
 

 

Programul de studii Administraţie publică se adresează în primul rând persoanelor care doresc să 

se implice în viața comunității, iar prin statutul legal obținut de reprezentant al autorităţii publice să-

şi dezvolte cariera profesională în instituţii  (la nivel local, naţional ori ale Uniunii Europene) şi să 

acționeze în interesul cetățeanului. Cu o experiență de peste două decenii, Programul nostru (prin 

cursuri la zi și la distanță) asigură o  pregătire interdisciplinară, iar valorile de bază pe care ne 

consolidăm parcursul educațional și pe care dorim să le transmitem absolvenţilor noştri sunt: 

integritatea, responsabilitatea, transparenţa, angajamentul şi cooperarea. 

 

Plan de învățământ 

Anul I  Anul II  Anul III 
Semestrul 1 

Teoria generală a statului şi dreptului 

Metode de cercetare cantitativă în 

administrația publică 

Economie politică şi politici 

economice I 

Elemente de ştiinţa administraţiei  

Limba engleză/ franceză/ germană 1 

Tehnologii informaţionale pentru 

administraţia publică 

Educaţie fizică 1 

Semestrul 2 

Decizia în administraţia publică  

Economie politică şi politici 

economice II 

Instrumente software pentru 

administraţia publică 

Drept constituţional. Instituţii politice  

Limba engleză/ franceză/ germană 2 

Practică de specialitate I 

Educaţie fizică 2 

 Semestrul 1 

Drept administrativ 

Finante publice I 

Drept civil 

Managementul serviciilor publice 

Limba engleză/ franceză/ germană 3 

Disciplină optională (Drept 

instituţional european/ Legislaţie şi 

proces legislativ în Uniunea 

Europeană) 

Educaţie fizică 3 

 

Semestrul 2 

Procedură de drept administrativ  

Finanţe publice II 

Managementul resurselor umane 

Contabilitate publică 

Limba engleză/ franceză/ germană 4 

Practică de specialitate II 

Educaţie fizică 4 

 Semestrul 1 

Sisteme bugetare publice 

Managementul performanţei în 

administraţia publică 

Dreptul muncii 

Elemente de drept penal 

Dreptul contractelor 

Disciplină opțională (Relații publice/ 

Comunicarea în administrația 

publică) 

 

 

Semestrul 2 

Finanţe locale 

Gestiunea investiţiilor publice 

Elemente de procedură judiciară  

Urbanism şi dezvoltare imobiliară 

Proiecte în sectorul public 

Disciplină opțională (Demografie, 

Achiziții publice, Planificare 

strategică)  
 

OPORTUNITĂŢI de CARIERĂ STAGII PRACTICĂ – INSTITUŢII GAZDĂ 

-  inspector de specialitate; 

-  expert/ consilier pentru armonizare legislativă, 

afaceri europene ori administraţie publică; 

-  administrator, manager public, city manager; 

-  agent/ facilitator de dezvoltare locală; 

-  auditor intern pentru sectorul public; 

-  secretar unitate administrativ-teritorială; 

-  profesor/ formator/reglementator; 

-  expert/consultant  în afaceri publice. 

- Consilii locale/Judeţene, Instituţii ale 

Prefectului; 

- Oficii de Cadastru şi Publicitate Imobiliară; 

- Direcţii/Servicii de stare civilă; 

- Direcții Generale Regionale ale Finanțelor 

Publice; 

- Case Judeţene de Pensii; 

- Birouri ale Autorităţii Electorale Permanente; 

- Companii publice /Regii autonome;  

- Instanţe de contencios administrativ; 

- Cabinete notariale şi de avocatură. 
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FEAA - LISTA TUTORILOR  PENTRU ANUL UNIVERSITAR 

2019 - 2020 
Ciclul de studii-Licenţă 

Nr.  
crt. 

Funcția 
didactică 

Numele și 
prenumele 
cadrului 
didactic Specializarea 

AN Grupe 

Date de contact 

Email Telefon 

1 Conferențiar Ciulu Ruxandra 
Business 
Administration I 1 ruxandra.ciulu@uaic.ro 0232201603 

2 Lector Arustei Carmen 
Business  
Administration I 1 carmen.arustei@gmail.com  0232201603 

3 Conferențiar Ciulu Ruxandra 
Business  
Administration II 1 ruxandra.ciulu@uaic.ro 0232201603 

4 Conferențiar Ciulu Ruxandra 
Business  
Administration III 1 ruxandra.ciulu@uaic.ro 0232201603 

5 Lector 
Boldureanu  
Gabriela ECTS I 4 

gabriela.boldureanu 
@feaa.uaic.ro 0232201603 

6 Profesor Butnaru Gina ECTS I 1 gina.butnaru@uaic.ro 0232201453 

7 Asistent Ştefănică Mirela ECTS I 1 
stefanica_mirela 
@yahoo.com 0232201453 

8 Conferențiar 
Tătăruşanu 
Maria ECTS II 4 tmari@uaic.ro 0232201405 

9 Asistent Ştefănică Mirela ECTS III 2 
stefanica_mirela 
@yahoo.com 0232201453 

10 Profesor Butnaru Gina ECTS III 2 gina.butnaru@uaic.ro 0232201453 

11 Profesor 
Agheorghiesei  
Daniela ECTS Balti I 4 dtc@uaic.ro 0232201445 

12 Profesor 
Agheorghiesei  
Daniela ECTS Balti II 3 dtc@uaic.ro 0232201445 

13 Profesor 
Agheorghiesei  
Daniela ECTS Balti III 3 dtc@uaic.ro 0232201445 

14 Conferențiar Manolescu Irina Management I 1 irina.manolescu@gmail.com 0232201436 

15 Lector Florea Nelu Management I 2 nflorea@uaic.ro 0232201445 

16 Lector Arustei Carmen Management I 2 carmen.arustei@gmail.com  0232201603 

17 Profesor 

Bedrule-
Grigoruţă 
Maria Viorica Management I 1 

maria.bedrulegrigoruta 
@uaic.ro 0232201436 

18 Asistent Urieşi Sebastian Management I 1 
sebastian.uriesi 
@feaa.uaic.ro 0232201445 

19 Lector Clipa Cătălin Management II 1 c_clipa@uaic.ro 0232201445 

20 Conferențiar Tiţă Silviu Mihail Management II 1 silviutita@gmail.com 0232201065 

21 Lector Guță Luciana Management II 2 luciana.guta@yahoo.com   

22 Conferențiar 
Neştian  
Ştefan Andrei Management II 1 nestian@uaic.ro 0232201065 

23 Asistent Urieşi Sebastian Management III 1 
sebastian.uriesi 
@feaa.uaic.ro 0232201445 

24 Conferențiar Tiţă Silviu Mihail Management III 2 silviutita@gmail.com 0232201065 

25 Asistent Ionescu Alina Management III 1 alina.ionescu@yahoo.com 0232201436 

26 Profesor Prodan Adriana Management III 1 pada@uaic.ro 0232201427 
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27 Conferențiar Andrei  Andreia Marketing I 2 andrei.andreia@gmail.com   

28 Lector Bertea Patricia Marketing I 2 patricia.bertea@yahoo.com   

29 Profesor 
Manolică 
Adriana Marketing I 1 manolica@uaic.ro 0232201404 

30 Lector 
Monoranu 
Adrian Marketing I 2 monoranu@uaic.ro 0232201406 

31 Lector 
Maxim 
Alexandru Marketing II 1 maxim.alexandru@uaic.ro 0232201407 

32 Asistent 
Nistor George 
Cristian Marketing II 3 cristian.nistor@feaa.uaic.ro   

33 Conferențiar Țugulea Oana Marketing II 1 ciobanu.oana@uaic.ro 0232201406 

34 Conferențiar 
Anastasiei 
Bogdan Marketing III 1 abo28@yahoo.com 0232201442 

35 Lector 
Dospinescu  
Nicoleta Marketing III 2 dnicole@uaic.ro 0232201405 

36 Lector Horodnic Ioana Marketing III 2 
ursachi_ioana_alexandra 
@yahoo.com   

37 Profesor Mursa Gabriel EAI I 1 mursa@uaic.ro 0232201403 

38 Lector Cecal Anca EAI I 1 ancacecal@yahoo.com 0232201583 

39 Lector 
Chiper Sorina 

EAI I 1 
chipersorina2005 
@yahoo.com 0232201583 

40 Lector 
Sanduloviciu 
Ana EAI I 1 analexa2003@yahoo.fr 0232201583 

41 Conferențiar Țiganaș Claudiu EAI I 1 clau_tiganas@yahoo.com 0232201412 

42 Conferențiar Clipa Raluca EAI I 1 riclipa@gmail.com 0232201393 

43 Profesor Maha Liviu EAI II 1 mlg@uaic.ro 0232201412 

44 Lector Ifrim Mihaela EAI II 1 mihaifrim@yahoo.com 0232201393 

45 Lector Bruckner Alina EAI II 1 bruckner.alina@gmail.com 0232201583 

46 Lector Ciortescu Elena EAI II 1 crismonais@yahoo.com 0232201401 

47 Lector Ursu Oana EAI II 1 surugiu.oana@gmail.com 0232201583 

48 
Conferențiar 

Iacobuță 
Andreea EAI III 2 andreea.iacobuta@yahoo.com 0232201401 

49 Lector Socoliuc Oana EAI III 1 oanasocoliuc@gmail.com 0232201428 

50 
Profesor 

Cocârță 
Luminița EAI III 1 lumin44@yahoo.com 0232201583 

51 Conferențiar Cigu Elena AP I 1 elena.chelaru@uaic.ro 0232201569 

52 Lector Lupu Dan AP I 2 danlupu20052000@yahoo.com 0232201422 

53 Lector Petrișor Bogdan AP I 1 mihai.petrisor@uaic.ro 0232201569 

54 Conferențiar Oprea Florin AP I 1 foprea@uaic.ro 0232201447 

55 Conferențiar Popescu Ada AP II 1 ada.popescu@uaic.ro 0232201610 

56 Lector Petrișor Bogdan AP II 1 mihai.petrisor@uaic.ro 0232201569 

57 
Conferențiar 

Gradinaru 
Sandra AP II 1 sandra.gradinaru@yahoo.com 0232201610 

58 Conferențiar Cigu Elena AP II 1 elena.chelaru@uaic.ro 0232201569 

59 Conferențiar Filip Bogdan AP II 1 bogdan.filip@feaa.uaic.ro 0232201448 

60 Conferențiar Bilan Irina AP II 1 irina.bilan@uaic.ro 0232201440 

61 Conferențiar Popescu Ada AP III 1 ada.popescu@uaic.ro 0232201610 

62 Conferențiar Bercu Ana Maria AP III 3 bercu@uaic.ro 0232202377 

63 Lector Petrișor Bogdan AP III 1 mihai.petrisor@uaic.ro 0232201569 

64 
Conferențiar 

Gradinaru 
Sandra AP III 1 

sandra.gradinaru 
@yahoo.com 0232201610 
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65 
Asistent 

Apostoaie 
Marius FB I 1 marius. apostoaie@uaic.ro 0232201422 

66 Profesor Roman Angela FB I 1 aboariu@uaic.ro 0232201440 

67 Profesor Lazăr Sebastian FB I 1 slazar@uaic.ro 0232201610 

68 Conferențiar Bilan Irina FB I 1 irina.bilan@uaic.ro 0232201440 

69 Conferențiar Filip Bogdan FB I 1 bogdan.filip@feaa.uaic.ro 0232201448 

70 Conferențiar Ihnatov Iulian FB I 1 iulian.ihnatov@uaic.ro 0232201569 

71 Profesor Anton Sorin FB I 1 sorin.anton@uaic.ro 0232201450 

72 Profesor Andrieș Alin FB I 1 alin.andries@uaic.ro 0232201396 

73 Profesor Fîrțescu Bogdan FB II 1 firtescu@uaic.ro 0232201447 

74 Profesor Căpraru Bogdan FB II 1 csb@uaic.ro 0232201610 

75 Conferențiar Dornean Adina FB II 1 amartin@uaic.ro 0232201610 

76 Conferențiar Ursu Silviu FB II 1 silviu.ursu@uaic.ro 0232201449 

77 
Asistent 

Afloarei Nucu  
Anca Elena FB II 1 anca.afloarei.nucu@uaic.ro 0232201422 

78 
Asistent 

Apostoaie 
Marius FB II 2 marius. apostoaie@uaic.ro 0232201422 

79 Profesor Stoica Ovidiu FB III 1 ostoica@uaic.ro 0232201433 

80 
Lector 

Toderașcu 
Carmen FB III 1 carmentoderascu@gmail.com 0232201448 

81 Profesor Roman Angela FB III 1 aboariu@uaic.ro 0232201440 

82 Profesor Anton Sorin FB III 1 sorin.anton@uaic.ro 0232201450 

83 Conferențiar Chirleșan Dan FB III 1 danch@uaic.ro 0232201420 

84 Profesor Anton Sorin FB III 1 sorin.anton@uaic.ro 0232201450 

85 Conferențiar Dornean Adina FB III 1 amartin@uaic.ro 0232201610 

86 
Conferențiar 

Toma 
Constantin CIG gr. 1 și 2 I 2 toco@uaic.ro 0232201389 

87 
Profesor 

Georgescu 
Iuliana CIG gr. 3 și 4 I 2 iuliag@uaic.ro 0232201391 

88 Asistent 
Afrăsinei 
Bogdan CIG gr. 5 și 7 I 2 bogdan.afrasinei@yahoo.com 0232201601 

89 Conferențiar Apostol Ciprian CIG gr. 6 I 1 apostolcip@yahoo.com 0232201394 

90 Conferențiar  
Păvăloaia 
Leontina CIG gr. 8 I 1 betianu@uaic.ro  0232201388 

91 Profesor Istrate Costel CIG gr. 9 I 1 istrate@uaic.ro 0232201599 

92 Conferențiar Dicu Roxana CIG gr. 1 și 2 II 2 rm.dicu@yahoo.com 0232201424 

93 Conferențiar 
Mardiros 
Daniela CIG gr. 3 și 4 II 2 mardirosdaniela@yahoo.com 0232201424 

94 Conferențiar 
Robu Ioan 
Bogdan CIG gr. 5 și 6 II 2 bogdan.robu@feaa.uaic.ro 0232201389 

95 Conferențiar Grosu Maria CIG gr. 7 și 8 II 2 maria_lia24@yahoo.com 0232201388 

96 Profesor 
Mironiuc 
Marilena CIG gr. 1 III 1 marilena@uaic.ro 0232201454 

97 Conferențiar Chersan Corina CIG gr. 2 și 3 III 2 
corina.chersan.macovei 
@gmail.com 0232201388 

98 Lector Carp Mihai CIG gr. 4 și 5 III 2 mihai.carp@feaa.uaic.ro 0232201389 

99 Conferențiar Huian Carmen CIG gr. 6 și 7 III 2 carmen.huian@gmail.com 0232201394 

100 Profesor Airinei Dinu IE gr. 1 I 1 adinu@uaic.ro 0232201071 

101 Profesor Fotache Doina IE gr. 2 I 1 doina.fotache@feaa.uaic.ro 0232201431 

102 Asistent  Maris Florian IE gr. 3 I 1 florian.maris@feaa.uaic.ro 0232201641  

103 Conferențiar Popescul IE gr. 4 I 1 rdaniela@uaic.ro 0232201392 
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Daniela 

104 Conferențiar Păvăloaia Daniel IE gr. 5 I 1 danpav@uaic.ro 0232201586 

105 Conferențiar 
Dospinescu  
Octavian IE gr. 1 II 1 doctav@uaic.ro 0232201657 

106 Profesor Fotache Marin IE gr. 2 II 1 fotache@uaic.ro 0232201430 

107 Profesor 
Georgescu 
Mircea IE gr. 3 II 1 mirceag@uaic.ro 0232201587 

108 Asistent Hrubaru Ionuț IE gr. 4 II 1 ionuthrubaru@gmail.com 0232201413 

109 Lector Spînu Marius IE gr. 5 II 1 smarius@uaic.ro 0232201573 

110 Profesor Dumitriu Florin IE gr. 1 III 1 fdumi@uaic.ro 0232201414 

111 Conferențiar Strîmbei Cătălin IE gr. 2 III 1 linu@uaic.ro 0232201586 

112 Profesor 
Munteanu 
Adrian IE gr. 3 III 1 

adrian.munteanu 
@feaa.uaic.ro 0232201431 

113 Conferențiar 
Greavu - Șerban  
Valerică IE gr. 4 III 1 valy.greavu@outlook.com 0232201658 

114 Conferențiar 
Sireteanu  
Alexandru IE gr. 5 III 1 salexix_ro@yahoo.com 0232201658 

115 Conferențiar  
Asandului 
Mircea SPE gr. 1 I 1 mircea.asandului@uaic.ro 0232201584 

116 Conferențiar Viorică Daniela SPE gr. 2 I 1 dana.viorca@gmail.com 0232201584 

117 Profesor  Jemna Dănuț SPE gr. 1 II 1 danut.jemna@uaic.ro 0232201410 

118 Conferențiar 
Sandu 
Christiana SPE gr. 2 II 1 itte7@yahoo.com 0232201584 

119 Conferențiar Chirilă Viorica SPE gr. 1 III 1 vchirila@uaic.ro 0232201410 

120 Conferențiar Chirilă Ciprian SPE gr. 2 III 1 chcipis@yahoo.com 0232201411 

Sursa:  
http://portal.feaa.uaic.ro/secretariat/Documents/Lista tutorilor - FEAA.pdf 
 
 
4. ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ 

 

În cadrul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, activitatea de cercetare ştiinţifică se 

desfăşoară în cadrul celor 5 departamente ale facultăţii şi a celor 6 centre de cercetare.  
 

4.1 Centre de cercetare 
 

1. Centrul de Cercetare în Finanţe (CCF) 

Director: Prof.dr. Mihaela ONOFREI 

Tel.: 0232.201429; e-mail: onofrei@uaic.ro; B 425, Corp B. 

 

2. Centrul de Cercetare în Sisteme Informaţionale, Raportări Financiare şi Contabilitate (Center for 

Advanced Information Systems, Financial Reporting and Accounting) 

Director: Prof.dr. Marin FOTACHE 

Tel.: 0232.201430; e-mail: fotache@uaic.ro; B 420, Corp B. 
 

3. Centrul de Cercetare în Management 

Director: Prof.dr. Dumitru ZAIȚ 

Tel.: 0232.201437; e-mail: dzait@uaic.ro; B609,  Corp B. 

 

4. Centrul de Cercetări Statistice 

Director: Prof.dr. Carmen PINTILESCU 

Tel.: 0232.201471; e-mail: carmen.pintilescu@uaic.ro; B 418, Corp B 

 

http://portal.feaa.uaic.ro/secretariat/Documents/Lista%20tutorilor%20-%20FEAA.pdf
mailto:onofrei@uaic.ro
mailto:fotache@uaic.ro
mailto:dzait@uaic.ro
mailto:carmen.pintilescu@uaic.ro
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5. Centrul de Cercetare în Economie şi Comunicare în Afaceri 

Director: Prof.dr. Ion POHOAŢĂ 

Tel.: 0232.201609; e-mail: ionpohoata@yahoo.com; B 423, Corp B. 
 

6. Centrul de Cercetare în Relaţii Economice Internaţionale şi Studii Europene 

Director: Prof.dr. Gabriela Carmen PASCARIU 

Tel.: 0232.201402; e-mail: gcpas@uaic.ro; B 319, Corp B. 

 

 

4.2 Manifestări ştiinţifice 
 

În fiecare an, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor organizează manifestări 

ştiinţifice cu ocazia Zilelor Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, devenite o tradiţie în peisajul 

academic ieşean. 

La finalul lunii octombrie a fiecărui an, se organizează Conferinţa internaţională Globalization and 

Higher Education in Economics and Business Administration (GEBA), care reunește numeroși participanți 

din țară și din străinătate (http://www.feaa.uaic.ro/geba/). 

În cadrul Şcolii Doctorale de Economie, se organizează cu regularitate seminarii şi conferinţe ştiinţifice, 

la care doctoranzii prezintă rezultatele cercetării ştiinţifice în domenii de specialitate specifice.  

În vederea stimulării performanţelor în pregătirea profesional-ştiinţifică a studenţilor, facultatea noastră 

organizează anual concursuri studenţeşti. Cele mai bune lucrări sunt editate într-un volum de lucrări ştiinţifice 

studenţeşti. Studenţii care au ocupat primele locuri la aceste concursuri participă la faza naţională a Olimpiadei 

studenţilor organizată de către Asociaţia Facultăţilor de Economie din România (AFER).  
 

 

 

mailto:ionpohoata@yahoo.com
http://www.feaa.uaic.ro/geba/

