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EXTRAS  

          
 
din procesul - verbal al şedinţei Consiliului Facultăţii Transfrontaliere din data de 03.09.2021, 
la care au votat 12 membri din cei 16 convocaţi: 

 

Ordinea de zi: 

 

1. Vot prelungire activitate pensionari; 
2. Admitere 2021; 
3.Organizare conferința „Interdisiciplinaritate și cooperare în cercetarea transfrontalieră” 
4. Propuneri organizare an academic 2021-2022 
5. Diverse. 
 

  La punctul 5 al ordinii de zi, s-a hotărât cu 12 voturi pentru suplimentarea locurilor la 

admiterea din sesiunea de toamnă 2021, la programul de studii de master Administrarea 

afacerilor internaţionale euroregionale - 20 locuri. 
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EXTRAS  

          
 
din procesul - verbal al şedinţei Consiliului Facultăţii Transfrontaliere din data de 03.09.2021, 
la care au votat 12 membri din cei 16 convocaţi: 

 

Ordinea de zi: 

 

1. Vot prelungire activitate pensionari; 
2. Admitere 2021; 
3.Organizare conferința „Interdisiciplinaritate și cooperare în cercetarea transfrontalieră” 
4. Propuneri organizare an academic 2021-2022 
5. Diverse. 
 

La primul punct al ordinii de zi, s-a hotărât cu 12 voturi pentru prelungirea activității 
următorarelor cadre didactice, pentru anul universitar 2021-2022, astfel: 

1. Dl. Prof Cristea Victor – 12 voturi pentru prelungirea activităţii 
2. Dl. Prof. Drăgan Aurelian – 12 voturi pentru prelungirea activităţii 
3. Dl. Prof. Oprea Lucian – 12 voturi pentru prelungirea activităţii 
4. Dl. Prof. Șîșcanu Ion – 12 voturi pentru prelungirea activităţii 
5. Dl. Prof. Triboi Vasile– 12 voturi pentru prelungirea activităţii. 

Menţionăm că votul a fost secret, buletinele de vot aflându-se ca anexă la procesul 
verbal al Consiliului facultăţii. Anexăm prezentei şi copii ale documentelor la care s-a făcut 
referire în adresa Cancelariei Senatului nr. 606/06.08.2021 (nr. registratura universităţii  
19263/06.08.2021). 
 

  
Președinte Consiliul Facultății Transfrontaliere  

Conf.univ.dr. Gina Aurora NECULA 
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din procesul - verbal al şedinţei Consiliului Facultăţii Transfrontaliere din data de 03.09.2021, 
la care au votat 12 membri din cei 16 convocaţi: 

 

Ordinea de zi: 

 

1. Vot prelungire activitate pensionari; 
2. Admitere 2021; 
3.Organizare conferința „Interdisiciplinaritate și cooperare în cercetarea transfrontalieră” 
4. Propuneri organizare an academic 2021-2022 
5. Diverse. 
 
 La punctul 5 al ordinii de zi, se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, 
înfiinţarea în cadrul Facultǎţii Transfrontaliere a programului de studii de master Loisir-
Fitness (la Chişinǎu) şi a programului de studii de licenţǎ Relaţii internaţionale şi studii europene  
(la Chişinǎu), planurile de învǎţǎmânt pentru programele menţionate mai sus, precum şi 
transmiterea documentației către Autoritatea Națională pentru Calificări, pentru validarea 
calificării aferente programelor de studii Loisir-Fitness (Chișinău) și Relaţii internaţionale şi 
studii europene (la Chișinău), în vederea înscrierii acestora în Registrul Național al Calificărilor 
din Învățământul Superior. 
 
 Pentru programul de studii de licență Relaţii internaţionale şi studii europene, din cadrul 
Facultǎţii Transfrontaliere se aprobă cu unanimitatea voturilor exprimate, modificarea 
planului de învățământ care rulează în cadrul Facultății Transfrontaliere, începând cu anul 
universitar 2021-2022.  
 
 Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, schimbarea denumirii programului de 
studii universitare de masterat Geopolitică şi interferenţe social-culturale est-europene 
(interdisciplinar cu domeniile: Filologie, Teologie), de la Facultatea Transfrontalieră. Noua 
denumire este Geopolitică şi interferenţe sociale și culturale est-europene (interdisciplinar cu 
domeniile: Filosofie, Sociologie). 

 
 

Președinte Consiliul Facultății Transfrontaliere  
Conf.univ.dr. Gina Aurora NECULA 


