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EXTRAS 

din şedinţa Consiliului Profesoral 

din data de 20.09.2004 
 

Ordinea de zi: 

1. Analiza examenului de admitere 2004 – Prof.univ.dr. Wladimir Georges Boskoff; 

2. Analiza examenului de licenţă/absolvire 2004 – Prof.univ.dr. Mirela Ştefănescu; 

3. Diverse. 

 

 La punctul 1) s-a înscris Prof.univ.dr. Constantin Popa. 

 La punctul 2) s-au înscris:  1. Conf.univ.dr. Elena Popescu; 

     2. Prof.univ.dr. Constantin Popa;    

     3. Prof.univ.dr. Alexei Leahu. 

 La punctul 3) s-au votat următoarele propuneri: 

a) Se aprobă să nu funcţioneze secţia Matematică – Fizică, anul III, deoarece sunt înscrişi 

numai 5 studenţi; 

b) Se aprobă cererea către MECT de a se transfera cele 12 locuri fără taxă de la anul I 

Colegiu, la anul I, specializarea Informatică - 4 ani şi/sau CLD (MI, M, MF – trunchi 

comun) – 4 ani; 

c) Se aprobă ca la anul I Colegii să funcţioneze numai Colegiul de Informatică, care să 

aibă cursuri şi seminarii comune cu specializarea Informatică – 4 ani, anul I; 

d) Se aprobă ca la anul II, Colegiul de Prelucrarea Informatică a Datelor Economice şi 

Colegiul de Informatică să funcţioneze cu cei 20 de studenţi în comun sau “lipiţi” de 

specializarea Informatică – 4 ani sau CLD (MI, M, MF – trunchi comun) – 4 ani; 

e) Se aprobă ca cei 9 admişi de la specializarea Matematică – Informatică în limba 

engleză, anul I, să treacă la specializarea Informatică – 4 ani, CLD (MI, M, MF – 

trunchi comun) – 4 ani sau Colegiul de Informatică, la opţiunea candidaţilor admişi; 
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f) Se aprobă toate propunerile Catedrei de Informatică şi Metode Numerice anexate, 

astfel: 

- punctul 1 – unanimitate; 

- punctul 2 – 12 voturi “pentru” şi 4 “contra”; 

- punctul 3 a) unanimitate; 

b) 15 voturi “pentru” şi 1 “contra”; 

c) se respinge 

g) Se propune ca specializarea Matematică – Informatică ID, anul I, să funcţioneze cu 10 

studenţi. 

 

 Dl. Prof.univ.dr. Silviu Sburlan a pus problema rediscutării distribuirii unor cursuri de la 

Catedra de Analiză şi Mecanică, cursuri ce au dispărut din cauza alipirii grupelor. Trebuie 

să se ţină seama cum este afectată Catedra.  

 Dl. Prof.univ.dr. Gheorghe Lupu consideră că sunt necesare şi ore de mecanică la 

specializarea Matematică – Informatică în limba Engleză. 

 Dl. Prof.univ.dr. Wladimir Boskoff precizează chestiunile privind statele de funcţiuni, cu 

cerinţe ale altor facultăţi (norma D-lui Lect.univ.dr. Eugen Zaharescu să nu conţină 

cursuri/seminarii de la Facultatea de Ştiinţe Economice). 

 Se amână discutarea componenţei comisiei pentru concursuri, propusă de Dl. Prof.univ.dr. 

Marius Crăciun, pentru şedinţa viitoare a Consiliului Profesoral. 

 Dl. Prof.univ.dr. Marius Crăciun informează Consiliul Profesoral că va trimite o adresă la 

Senatul Universităţii, referitoare la postul său. 

 

 

 

 

DECAN, 

 

Prof. univ. dr. Wladimir Georges Boskoff 

 



 

ANEXĂ 
 

Propunerile Catedrei de Informatică şi Metode Numerice 

 

1. Pentru anul universitar 2004-2005 cursurile “Computer Graphics” (MIE anul IV, sem. I, 2C) şi 

“Grafică pe calculator” (PIDE anul III, sem. I, 2C) se vor împrumuta spre a fi normate în 

STAT-ul de Funcţiuni al Catedrei de Algebră şi Geometrie. Ele vor fi ţinute de Dl. Lect. dr. 

Laurenţiu Homentcovschi (la laborator – prep. univ. Mihaela Tărcuţă, normate în şţăţ-ul de la 

Catedra de Informatică şi Metode Numerice); 

2. Cursurile “Metode numerice” (IEDM anul II, 2C, sem. II), “Analiză numerică” (CCIA anul II, 

2C, sem. II) şi “Analiză numerică” (CH+IEC+IF anul II, 2C, sem. II) care aparţin Catedrei de 

Informatică şi Metode Numerice şi au fost împrumutate în anul univ. 2003-2004 Catedrei de 

Analiză şi Mecanică spre a fi normate în STST-ul de funcţiuni, vor fi normate în anul univ. 

2004-2005 (împreună cu seminarele aferente) în STAT-ul de funcţiuni al Catedrei de 

Informatică şi Metode Numerice, după primirea comenzilor ferme din partea respectivelor 

facultăţi. 

3. Solicităm Consiliului Profesoral al Facultăţii de Matematică şi Informatică aprobarea 

următoarelor permutări privind efectuarea unor cursuri în anul universitar 2004-2005: 

a. MIE anul IV – cursul (+lab.) “Scientific computing” se va ţine pe sem. I, în locul 

cursului (+lab.) “Artificial intelligence” care se va ţine pe sem. II; 

b. Master MCTI anul I - cursul (+lab.) “Calculabilitate” se va ţine pe sem. II, în 

locul cursului (+lab.) “Statistică aplicată” care se va ţine pe sem. I; 

c. MIE anul IV - cursul (+lab.) “Opt. III – Computational mechanics” se va ţine pe 

sem. II, în locul cursului (+lab.) “Opt. V – C.A.D.” care se va ţine pe sem. I. 
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EXTRAS 

din şedinţa Consiliului Profesoral 

din data de 27.09.2004 
 

Ordinea de zi: 

1. Diverse; 

2. Discutarea aprobării prelungirii de activitate a Prof. dr. Gheorghe Lupu şi Conf. dr. 

Gheorghe Niculescu. 

 

 La punctul 1): 

o Dl. Decan, Prof.univ.dr. Wladimir Boskoff, anunţă existenţa a 2 studenţi în plus la 

specializarea Informatică, anul I (1 student din Republica Moldova – bursier al 

statului român şi 1 student din Bulgaria – cont propriu nevalutar); 

o Consiliul Profesoral a aprobat permutarea cursurilor de CAD şi Prelucrarea 

statistică a datelor din semestrul I în semestrul al II-lea, şi invers, la specializarea 

Matematică – Informatică, anul IV; 

o D-na Administrator facultate, Lect. dr. C. Flaut, prezintă situaţia financiară a 

facultăţii;  

 La punctul 2) se supune la vot: 

o aprobarea postului D-lui Prof.univ.dr. Gheorghe Lupu. Solicitarea se respinge, în 

unanimitate (17 voturi); 

o aprobarea postului D-lui Conf.univ.dr. Gheorghe Niculescu. Solicitarea se 

respinge, în unanimitate (17 voturi);  

o  Consiliul Profesoral este de acord cu acordarea orelor în regim de cumul (pe 

poziţie de conferenţiar) pentru cele 2 cadre didactice (Dl.Gh.Lupu şi Gh.Niculescu)   
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 Se discută noile grile de salarizare, modul de desfăşurare a orelor de curs, creşterea calităţii 

activităţii cadrelor didactice. Dl. Lect. dr. Anghel Panait trebuie să ajute facultatea să 

obţină finanţări externe şi diverse programe.  

 Consiliul Profesoral a aprobat condiţiile de promovabilitate la Facultatea de Matematică şi 

Informatică: 

o în anul universitar 2003-2004: 

 din anul I în anul II -    30 credite; 

 din anul II în anul III -    90 credite din anii I + II; 

 din anul III în anul IV -    fără condiţii,conform regulamentului universităţii. 

 

o în anul universitar 2004-2005: 

 din anul I în anul II -    30 credite; 

 din anul II în anul III -    90 credite (60 c. din anul I + 30 c. din anul II); 

 din anul III în anul IV -    fără condiţii,conform regulamentului universităţii. 

 

 D-na Prodecan Mirela Ştefănescu informează Şefii de Catedră că trebuie să adauge la  

Statele de funcţiuni tabelele ce conţin cadrele didactice care efectuează ore la cumul şi la 

plata cu ora. Dl. Decan cere ca toate aceste informaţii să fie prinse într-o copie a Statului 

de funcţiuni. 

 Consiliul Profesoral a hotărât ca toate cadrele didactice care au o normă la cumul, să nu 

obţină ore în regim de plata cu ora. 

 S-a aprobat că în anul universitar 2004-2005 nici un cadru didactic nu are voie să migreze 

dintr-o catedră în alta (cu excepţia celor care dau concurs) cu 16 voturi “pentru” şi 1 vot 

“împotrivă”. 

 

 

 

 

DECAN, 

 

Prof. univ. dr. Wladimir Georges Boskoff 
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EXTRAS 

din şedinţa Consiliului Profesoral 
din data de 04.11.2004 

 

 

1. Dl. Decan, Prof.univ.dr. Wladimir Boskoff, informează cadrele didactice, titulari de curs, să-şi 

anunţe seminariştii că au obligaţia să rezolve problema seminariilor în format electronic, pentru 

completarea paginii web a facultăţii. 

2. Şefii de Catedră vor avea în vedere unificarea programelor analitice ale cursurilor pentru alte 

facultăţi şi scrierea materialelor corespunzătoare. 

3. Deoarece există prea puţină reprezentare a Seminariilor Ştiinţifice pe net, Şefii de Catedră 

trebuie să comunice temele şi desfăşurarea acestora. 

4.  Şefii de Catedră trebuie să comunice tuturor cadrelor didactice să-si verifice orarul de pe net, 

pentru a exista concordanţă între situaţia reală şi cea afişată pe uşile sălilor de curs. 

5. Deoarece sunt insuficiente temele de licenţă pentru sesiunea iunie 2005, lista va fi completată  

cu  următoarele  cadre  didactice: Lect.dr. C. Costara, Lect. dr. P. Anghel, iar Dl. Lect. E. 

Târşoagă va fi scos din listă, neavând titlul de doctor. 

6. Examenul de licenţă, sesiunea iunie 2005, se va desfăşura astfel: 

o Proba scrisă         - 14 iunie 2005; 

o Susţinerea lucrării de licenţă/absolvire - 17,18 iunie 2005. 

 

Comisii de licenţă/absolvire: 

Matematică, Matematică-Fizică, Matematică-Informatică în limba engleză 

Preşedinte: Conf.dr. Viviana Ene 

Secretar: Asist.drd. Alexandru Bobe 

Membri: Prof.dr. Dumitru Popa 

 Prof.dr. Victor Ciupină 

Conf.dr. Mihai Gârţu 

Conf.dr. Cristian Mancaş  

Lect.dr. Laurenţiu Homentcovschi 

Lect.dr. Ozten Chelai 

 



 

 

Matematică-Informatică, Matematică-Informatică ID, Colegiul de Prelucrarea 

Informatică a Datelor Economice

Preşedinte: Conf.dr. Eugen Petac 

Secretar: Prep. Tudor Udrescu 

Membri: Conf.dr. Elena Popescu 

 Conf.dr. Emil Cosma 

 Lect.dr. Cristina Mândruţă 

 Lect.dr. Raluca Vernic 

 Lect.dr. Panait Anghel 

 Asist.dr. Constantin Costara  

7. In cazul în care vor fi solicitări din partea absolvenţilor fără examen de licenţă, se va organiza 

în luna februarie sesiunea a II-a de licentă, în perioada 03 – 08 februarie 2005, cu următoarea 

comisie: 

Preşedinte: Conf.dr. Eugen Petac 

Secretar: Prep. Tudor Udrescu 

Membri: Conf.dr. Elena Popescu 

 Conf.dr. Emil Cosma 

 Lect.dr. Cristina Mândruţă 

 Lect.dr. Raluca Vernic 

 Lect.dr. Panait Anghel 

 Asist.dr. Constantin Costara  

8.  Examenul de disertaţie, sesiunea iunie 2005, va avea loc în perioada: 

o Susţinerea lucrării de disertaţie   -    15, 16 iunie 2005. 

Comisia de disertaţie: 

Preşedinte:  Prof.dr. Mirela Ştefănescu 

Secretar:  Prep. George Cârlig 

Membri: Prof.dr. Wladimir-Georges Boskoff 

  Lect.dr. Adrian Rabâea 

  Lect.dr. Andrei Russu 

9. Au fost aprobate următoarele responsabilităţi pentru comisiile de licenţă/absolvire/disertaţie: 

- selectarea disciplinelor din care provin subiectele şi numărul lor; 

- întocmirea subiectelor propriu-zise; 

- întâlnire comisie – studenţi; 

- întâlnire comisie – cadrele didactice responsabili ai anilor terminali; 

- până la data de 20.12.2004, toate datele privind licenţa trebuie să fie afişate pe net. 

 



 

 

10. Deoarece nu există fonduri pentru consumabile şi baza materială, s-a aprobat 

achiziţionarea celor 13 calculatoare P III, în valoare de 50.000.000 lei, din contractele de 

sponsorizare.  

11. Studenţii Bocoi Adriana (MI III) şi Safca Ciprian (MIE II)  au fost validaţi ca membri în 

Consiliul Profesoral al Facultaţii de Matematică si Informatică, iar studentul Safca Ciprian 

a fost aprobat ca reprezentant al studenţilor Facultăţii de Matematică şi Informatică în 

Senatul Universităţii. 

12. A fost aprobată Comisia de acordare a burselor în anul univ. 2004-2005, formată din: 

Preşedinte: Prof.dr. Wladimir-Georges Boskoff – Decan 

Membri: Prof.dr. Mirela Ştefănescu – Prodecan 

   Prof.dr. Silviu Sburlan – Şef Catedră 

   Prof.dr. Constantin Popa – Şef Catedră 

   Conf.dr. Viviana Ene – Şef Catedră 

   Pucică Mihaela – secretar facultate 

   Bocoi Adriana – student 

   Safca Ciprian – student 

Comisia va prezenta şi Regulamentul de acordare a burselor, actualizat. 

13. Deoarece Dl. Prof.dr. Gheorghe Lupu nu mai face parte din Consiliul Profesoral al 

facultăţii, fiind pensionat, Catedra de Analiză şi Mecanică trebuie să aleagă un alt cadru 

didactic pentru Consiliul Profesoral. 

14. Au fost aprobate în unanimitate dosarele celor admişi la examenul de doctorat, prezentate 

de D-na Prodecan, Prof.dr. Mirela Ştefănescu. 

15. Deorece există cadre didactice nou angajate, care nu au fost repartizate în birouri, s-a 

hotărât redistribuirea sălilor astfel: 

- sala E 5      -   Asist.dr. Constantin Costara; 

- sala E 271  -   Ing. Luana Cosma 

- Labr. Şerban Luiza 

- Labr. Cioca Claudia  

-  sala E 272  -   Lect.dr. Raluca Vernic 

  -   Prep. Mihaela Tărcuţă 

  -   Prep. Cătalin Ghinea 

- sala E 26B  -    Lect.dr. Adrian Răbâea 

  -    Lect.dr. Eugen Zaharescu 

  -    Asist. drd. Marius Dinu 

  -    Asist. Luminiţa Ionel 

  -     Asist. drd. Dragoş Sburlan 



 

 

- sala E 2          -     jumătate din Catedra de Algebră şi Geometrie    

16. S-a hotărât ca imprimantele din sala E2 să fie redistribuite astfel: 1 la Catedra de Analiză şi 

Mecanică şi 1 rămâne în sala E2.  

 

 

 

 

 

DECAN, 

 

 

Prof. univ. dr. Wladimir Georges Boskoff 
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EXTRAS 
din şedinţa Consiliului Profesoral 

din data de 18.11.2004 
 

1. Dl. Lect. univ. dr. Bogdan Nicolescu a fost validat ca membru în Consiliul Profesoral al 

Facultaţii de Matematică si Informatică, din partea Catedrei de Analiză şi Mecanică, în locul  

D-lui Prof. univ. dr. Gheorghe Lupu, acesta fiind pensionat. 

2. S-a hotărât ca stundenţii aflaţi în prelungire de şcolaritate (repetenţi), pentru neacumularea nr. 

minim de credite (30 credite) să achite taxa de şcolarizare corespunzatoare anului de prelungire 

de şcolaritate, integral. Acestea sunt: 

- specializările în limba română:  

• Anii I şi II  - 400 Euro 

• Anul III - 400 Usd 

• Anul IV - 350 Usd  

- specializarea cu predare în limba engleză: 

• Anul II  - 500 Euro 

• Anul III - 500 Usd 

• Anul IV - 400 Usd  

3. S-a  hotarât  ca  studenţii  care  nu  au  promovat  toate examenele din anul IV, respespectiv 

anul III – colegiu, şi se află în prelungire de şcolaritate, să achite taxa la credit numai pentru 

examenele nepromovate, astfel: 

- specializările în limba română:   6.66 Euro / credit; 

- specializarea cu predare în limba engleză:  8.33 Euro / credit. 

4. Cadrele didactice trebuie să-şi verifice orarul de pe net, pentru a exista concordanţă între 

situaţia reală şi cea afişată pe uşile sălilor de curs, până la data de 25.11.2004.  

5. Dl. Decan informează că s-a obţinut aprobarea Senatului Universităţii pentru Auditul Extern de 

Calitate la specializarea Matematică. Vizita Comisiei va avea loc în data de 27.11.2004. 

6. Dl. Prof. univ. dr. Constantin Popa prezintă programul PNCDI obţinut prin MECT. Bugetul 

acestui proiect este de 1.800 milioane lei. 

7. D-na Lect. univ. dr. Cristina Mândruţă prezintă programul FP 6. Bugetul acestui proiect este de 

50.000 Euro. 

 



 

8. S-a aprobat completarea listei temelor de licenţă pentru sesiunea iunie 2005 cu listele 

prezentate de D-na Prof. univ. dr. Mirela Ştefănescu, D-na Lect. univ. dr. Cristina Mândruţă şi 

Dl. Lect. univ. dr. Panait Anghel. 

9. S-a hotărât restructurarea unui post de laborant şi transformarea lui în post de bibliotecar. 

Concursul pentru postul de bibliotecar va fi organizat de Biblioteca Centrală a Universităţii.  

10. S-a aprobat în unanimitate desfăşurarea cursului de specializare postuniversitară în 

Informatică Didactică, cu durata de 3 semestre, finalizat cu examen de absolvire. 

Responsabil de curs a fost desemnat Dl. Prof. univ. dr. Silviu Sburlan, care va întocmi 

dosarul şi-l va prezenta în şedinţa Consiliului Profesoral din data de 25.11.2004, iar acesta va 

cuprinde: 

- bugetul bazat pe taxele:  

o 140 euro/semestru – semstrul al III-lea din anul univ. 2004-2005; 

o 150 euro/semestru – semestrul I din anul univ. 2004-2005 – dacă se 

înscriu minim 15 cursanţi. 

Acesta va fi întocmit de D-na Lect. univ. dr. Ozten Chelai şi supervizat de 

Administratorul facultăţii, D-na Lect. univ. dr. Cristina Flaut.  

25% din buget va fi alocat dezvoltării bazei materiale a Facultăţii de Matematică şi 

Informatică. 

- planul de învăţământ iniţial; 

- programele analitice semnate de cadrele didactice titulare; 

- orarul. 

Deschiderea cursurilor va avea loc pe data de 26.11.2004, iar responsabilul de curs va 

întocmi un grafic cu recuperarea orelor din perioada 01.10.2004 – 26.11.2004. 

11. Nu s-a aprobat cererea D-lui  Prof. univ. dr. Silviu Sburlan de a transfera cadre didactice de 

la celelalte catedre la Catedra de Analiză şi Mecanică, unde există numai 9 cadre didactice 

titulare, prin demisiile D-nelor Asist. drd. Mihaela Vrapcea şi Asist. drd. Monica Condrea şi 

pensionarea D-lui Prof. univ. dr. Gheorghe Lupu, deoarece, conform legii, Statele de funcţiuni 

nu pot fi modificate în timpul anului universitar.    

12. S-a aprobat cererea studenţilor, exprimată de studenta Bocoi Adriana (MI III), de a folosi 

un laborator de informatică pentru efectuarea temelor şi referatelor de către cei 35 studenţii care 

nu deţin calculator personal, iar Dl. Prof. univ. dr. Constantin Popa va întocmi un regulament şi 

un orar. 

 

DECAN, 

 

Prof. univ. dr. Wladimir-Georges Boskoff 
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EXTRAS 
din şedinţa Consiliului Profesoral 

din data de 18.11.2004 
 

 

 

Consiliul Profesoral al Facultăţii de Matematică şi Informatică, în şedinţa din data de 

18.11.2004, a aprobat în unanimitate desfăşurarea cursului de specializare postuniversitară 

în Informatică Didactică, cu durata de 3 semestre, finalizat cu examen de absolvire. 

Responsabil de curs a fost desemnat Dl. Prof. univ. dr. Silviu Sburlan, care va 

întocmi dosarul până la data de 25.11.2004, iar acesta va cuprinde: 

- bugetul bazat pe taxele:  

o 140 euro/semestru – semstrul al III-lea din anul univ. 2004-2005; 

o 150 euro/semestru – semestrul I din anul univ. 2004-2005. 

Acesta va fi întocmit de D-na Lect. univ. dr. Ozten Chelai şi supervizat de 

Administratorul facultăţii, D-na Lect. univ. dr. Cristina Flaut.  

25% din buget va fi alocat dezvoltării bazei materiale a Facultăţii de Matematică şi 

Informatică. 

- planul de învăţământ iniţial; 

- programele analitice semnate de cadrele didactice titulare; 

- orarul. 

Deschiderea cursurilor va avea loc pe data de 26.11.2004, iar responsabilul de curs 

va întocmi un grafic cu recuperarea orelor din perioada 01.10.2004 – 26.11.2004. 

 

 

 

DECAN, 

 

Prof. univ. dr. Wladimir Georges Boskoff 
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EXTRAS 

din şedinţa Consiliului Profesoral 
din data de 02.12.2004 

 

 

1. Dl. Decan, Prof.univ.dr. Wladimir Boskoff, prezintă rezultatul Comisiei de Audit de la 

specializarea Matematică şi mulţumiri cadrelor didactice care au participat la această acţiune, în 

mod special D-nei Conf. univ. dr. Viviana Ene, D-nei Conf. univ. dr. Elena Popescu, cadrelor 

didactice de la Catedra de Informatică şi Metode Numerice pentru cele 2 programe care vor 

aduce fonduri facultăţii. 

2. Pentru realizarea raportului anual al Centrului de Cercetare au fost desemnaţi ca responsabili 

D-na Conf. univ. dr. Viviana Ene şi Dl. Prof. univ. dr. Marius Craciun.  

Sarcini: actualizarea fişierelor vechi, actualizarea vizitelor, actualizarea burselor.  

Termen: 15.12.2004. 

3. Următoarele cadre didactice vor fi înştiinţate în scris să trimită prin e-mail programele analitice 

ale disciplinelor predate la alte facultăţi: 

- Catedra de Analiză şi Mecanică: Prof.univ. dr. Nicolae Costea,               

Conf. univ. dr. Gheorghe Niculescu, Lect. univ. dr. Panait Anghel; 

- Catedra de Informatică şi Metode Numerice: Prof. univ. dr. Alexei Leahu,           

Conf. univ. dr. Emil Cosma, Lect. drd. Emil Târşoagă. 

4. Dl. Prof. univ. dr. Alexei Leahu a fost desemnat responsabil cu realizarea seminariilor şi 

laboratoarelor în e-format pentru alte facultăţi. 

5. Deoarece subiectele de licenţă pentru sesiunea iunie 2005 sunt aproape finalizate (lipsesc 

subiectele de la disciplinele de fizică), acestea vor fi afişate pănă la data de 15.12.2004. 

6. Pentru examenul de licenţă, sesiunea iunie 2005, s-a hotărât să se accepte numai contestaţiile la 

care diferenţa de notare este >= 0,5 puncte.  

7. D-na. Lect. univ. dr. Cristina Flaut a fost desemnată responsabil cu plata cadrelor didactice şi 

recuperarea orelor de la cursul postuniversitar de Informatică Didactică. 

8. S-a hotărât să se trimită scrisori de mulţumire cadrelor didactice din licee, care au promovat 

facultatea noastră, precum şi scrisori de mulţumire personalizate, către studenţi.  



 

9. S-au aprobat următoarele Comisii de concurs: 

Catedra de Informatică şi Metode Numerice 

- lector (poziţiile.7, 18, 19, 21) şi preparator (poziţia 36):  

Preşedinte: Prof.dr. Constantin Popa 

Conf.dr. Cristian Mancaş  

Conf.dr. Emil Cosma 

Conf.dr. Eugen Petac 

Lect.dr. Cristina Mândruţă   

Catedra de Algebră şi Geometrie 

- lector (poziţia 13):  

Preşedinte: Conf.dr. Viviana Ene   

Prof.dr. Mirela Ştefănescu 

   Prof.dr. Wladimir Boskoff  

   Prof.dr. Şerban Basarab  

Catedra de Analiză şi Mecanică 

- asistent (poziţia 19 ): 

Preşedinte: Prof.dr. Silviu Sburlan 

Prof.dr. Dumitru Popa 

Prof.dr. Eduard Marius Crăciun 

Conf.dr. Luminiţa Cosma 

- lector (poziţia 10 ): 

Preşedinte: Prof.dr. Eduard Marius Crăciun 

Prof.dr. Alexei Leahu 

Conf.dr. Luminiţa Cosma 

Lect.dr. Bogdan Nicolescu 

10. Toate cadrele didactice trebuie să depună la Şefii de Catedră declaraţiile de venit din anul 

fiscal 2004. 

11. Pentru recuperarea laboratoarelor de către studenţi, titularul de curs/laborator va stabili un 

program de recuperare şi de plată a acestora. 

 

 

DECAN, 

 

Prof. univ. dr. Wladimir Georges Boskoff 
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EXTRAS  

din şedinţa Consiliului Profesoral din data de 02.12.2004 
 

S-au aprobat următoarele Comisii de concurs: 

Catedra de Informatică şi Metode Numerice 

- lector (poziţiile.7, 18, 19, 21) şi preparator (poziţia 36):  

Preşedinte: Prof.dr. Constantin Popa 

Conf.dr. Cristian Mancaş  

Conf.dr. Emil Cosma 

Conf.dr. Eugen Petac 

Lect.dr. Cristina Mândruţă   

 

Catedra de Algebră şi Geometrie 

- lector (poziţia 13):  

Preşedinte: Conf.dr. Viviana Ene   

Prof.dr. Mirela Ştefănescu 

   Prof.dr. Wladimir Boskoff  

   Prof.dr. Şerban Basarab  

    

Catedra de Analiză şi Mecanică 

- asistent (poziţia 19 ): 

Preşedinte: Prof.dr. Silviu Sburlan 

Prof.dr. Dumitru Popa 

Prof.dr. Eduard Marius Crăciun 

Conf.dr. Luminiţa Cosma 

- lector (poziţia 10 ): 

Preşedinte: Prof.dr. Eduard Marius Crăciun 

Prof.dr. Alexei Leahu 

Conf.dr. Luminiţa Cosma 

Lect.dr. Bogdan Nicolescu 

 

 

DECAN, 

 

Prof. dr. Wladimir-Geroges Boskoff 
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         Către 

              Rectorat 
 

 
        

 Vă rugăm să aprobaţi înlocuirea D-lui Prof. dr. Şerban Basarab, din Comisia de concurs pentru postul 

de lector, poziţia 13, de la Catedra de Algebră şi Geometrie cu D-na Lect. dr. Cristina Flaut . 

 

 

 

 

 

Decan,  

 

 

Prof. univ. dr. Wladimir-Georges Boskoff 
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EXTRAS 

din şedinţa Consiliului Profesoral 
din data de 16.12.2004 

 

 

1. Dl. Lect. dr. Panait Anghel a fost desemnat responsabil pentru întocmirea şi afişarea pe net 

a orarelor cadrelor didactice care predau la alte facultăţi. 

2. Dl. Conf. dr. Emil Cosma a fost desemnat responsabil pentru întocmirea şi afişarea pe net a 

programelor analitice pentru Colegii, iar Dl. Prof. dr. Popa Constantin pentru specializarea 

Matematică-Informatică. 

3. Dl. Decan informează Consiliul Profesoral că: 

o D-na Conf. dr. Viviana Ene şi Dl. Prof. dr. Marius Crăciun au transmis raportul de 

cercetare 2004 pentru Centrul de Cercetare şi este deja afişat pe site; 

o D-na Prof. dr. Mirela Ştefănescu a finalizat programarea examenelor şi sunt 

afişate pe site; 

o D-na Conf. dr. Viviana Ene şi Dl. Conf. dr. Eugen Petac au finalizat regulamentul 

şi subiectele de licenţă, sesiunea iunie 2005, şi sunt afişate pe site. 

4. S-a aprobat completarea listei temelor de licenţă. 

5. S-a aprobat cererea D-lui Asist. drd. Mircea Popovici de prelungire a concediului fără plată 

cu 1 an .  

6. Dl. Decan informează Consiliul Profesoral asupra discuţiilor din şedinţa comună de la 

Bucureşti din data de 11.12.2004, la care au participat decanii facultăţilor de matematică şi 

informatică din ţară, cu privire la organizarea şi structurarea programelor de studii, cnf. 

legii nr. 288/24.06.2004, precum şi faptul că în anul ce urmează vom înfiinţa un masterat 

internaţional în colaborare cu canadienii. 

7. S-a hotărât ca examenul de licenţă din sesiunea februarie 2005 să se desfăşoare în zilele: 

o înscrieri:   26 - 28.01.2005; 

o Proba scrisă:   03.02.2004, ora 900; 

o Proiectul de diplomă: 06.02.2004. 

8. S-a hotărât că, pentru achiziţionarea soft-ului 3D Max, se va cere suport material din partea 

D-nei Director ID, Prof. dr. Adriana Manea. 



 

9. S-au validat concursurile pentru ocuparea posturilor, după cum urmează: 

o Catedra de Analiză şi Mecanică: 

- asistent, poziţia 19  - Costara Constantin; 

- lector, poziţia 10 - asist.drd. Sburlan Cristina. 

o Catedra de Informatică şi Analiză Numerică: 

- lector, poziţia 7  - Russu Andrei; 

- lector, poziţia 21 - asist.drd. Doboş Gheorghe; 

- lector, poziţia 18 - asist.drd. Bogdan Crenguţa; 

- lector, poziţia 19 - asist.drd. Pelican Elena. 

  

10.  S-a hotărât ca D-na Lect. dr. Ozten Chelai să fie responsabil de activitatea didactică a 

cursului postuniversitar de specializare în Informatică Didactică, iar D-na Lect. dr. Cristina 

Flaut, responsabil de partea financiară . 

 

 

 

 

DECAN, 

 

 

Prof. univ. dr. Wladimir Georges Boskoff 
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EXTRAS 

din şedinţa Consiliului Profesoral 
din data de 10.01.2005 

 

1. Datorită solicitării D-lui Rector de a i se răspunde D-lui Zaharescu, în ceea ce priveşte norma 

sa de bază, răspuns pe care nu-l va primi deoarece nu e de competenţa facultăţii, s-a hotărât ca 

normele de bază  să nu se mai constituie din ore prestate la alte facultăţi.  

2. S-a aprobat, în unanimitate, ca următoarele cadre didactice să primescă salariu de merit în 

anul 2005: 

- Conf.dr. Cosma Luminiţa; 

- Conf.dr. Cosma Emil; 

- Conf.dr. Craciun Marius; 

- Conf.dr. Leahu Alexei; 

- Conf.dr. Popescu Elena; 

- Conf.dr Petac Eugen; 

- Lect.dr. Flaut Cristina; 

- Lect. dr. Homentcovschi Laurenţiu; 

- Lect.dr. Iorgulescu Gabriel; 

- Lect.dr Mandruţă Cristina; 

- Lect.dr. Nicolescu Bogdan; 

- Asist.drd. Ciucă Marian; 

- Pucică Mihaela – secretar facultate. 

3. S-a aprobat mărire salarială cu 20%, conform legii, în anul 2005, pentru D-na Ing. sistem 

Cosma Luana, în unanimitate. 

4. S-au validat concursurile pentru ocuparea posturilor scoase la concurs, după cum urmează: 

o Catedra de Algebră şi Geometrie – concursul s-a desfăşurat pe data de 06.01.2005: 

- lector, poziţia 13 – candidat: Asist.drd. Diana Savin 

o Catedra de Informatică şi Metode Numerice – concursul s-a desfăşurat, dar nu s-a 

încheiat.  

- conferenţiar – candidat: Lect.dr. Eugen Zaharescu 

Norma de conferenţiar este diferită de cea din anul univ. 2003-2004, deoarece a 

dispărut cursul de Prelucrarea imaginii, prin dispariţia specializării Tehnologie- 



 

Informatică, şi datorită eliberării normei de bază de la Facultatea de Ştiinţe 

Economice, conform cererii Consiliului Profesoral al Facultăţii de Ştiinţe 

Economice. 

5. S-a hotărât ca Şefii de Catedră să verifice desfăşurarea examenelor din timpul sesiunii de 

iarnă. 

6. La solicitarea D-lui Breabăn, s-a hotărât să se reanalizeze examenele susţinute de Dl. 

Târşoagă, prin formarea unei comisii, alcătuită din Dl Lect.dr. Andrei Rusu şi Dl. Conf.dr. 

Alexei Leahu.   

 

 

 

 

DECAN, 

 

 

Prof. univ. dr. Wladimir Georges Boskoff 
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EXTRAS 
din şedinţa Consiliului Profesoral 

din data de 27.01.2005 
 

 

 

 

1. S-au prezentat propunerile planurilor de învăţământ, pentru învăţământul universitar, 

specializările Matematică, Matematică-Informatică, Informatică, şi pentru învăţământul 

postuniversitar (master), specializările Tehnici Informatice Moderne, Didactică Matematică şi 

Structuri Matematice Fundamentale,  pentru anul universitar 2005 – 2006 (Procesul Bologna). 

 

 

 

 

DECAN, 

 

 

Prof. univ. dr. Wladimir Georges Boskoff 



 
 

 
MINISTERUL   EDUCAŢIEI   ŞI  CERCETĂRII 

UNIVERSITATEA “OVIDIUS” CONSTANŢA 
FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ 

B-dul Mamaia nr. 124, RO – 900527 Constanţa 
Tel/Fax: 0241 – 618070 

 

EXTRAS 
din şedinţa Biroului Consiliului Profesoral 

din data de 04.02.2005 
 

1. Menţinerea D-lui Cumpănaşu, în semestrul al II-lea, la Faculatea de Matematică şi 

Informatică a fost respinsă. 

2. Menţinerea D-nei Hermeneanu Eleonora, în semestrul al II-lea, la Faculatea de Matematică şi 

Informatică a fost respinsă, cu menţiunea că poate desfăşura activitate didactică la Facultatea 

de Inginerie Mecanică. 

3. S-au aprobat listele de plata cu ora şi cumul din semestrul al II-lea. 

4. In urma analizei sesiunii de iarnă, s-au hotărât următoarele: 

o problemele create de Dl. Târşoagă vor fi rezolvate prin reanalizarea lucrărilor de 

examen şi a cererilor studenţilor; 

o examenele din sesiunea de vară se vor susţine pe an / grupe (maxim 2 grupe) – 

propunerea va fi supusă aprobării Consiliului Profesoral al Facultăţii de Matematică 

şi Informatică; 

o notele se trec în catalog numai cu cerneală/pix de culoare albastră sau neagră. 

5. Pentru o desfăşurare corespunzătoare a Centrului de Cercetare al Faculţăţii de Matematică şi 

Informatică, s-a propus organizarea unei şedinţe în data de 17.02.2005 cu membrii Centrului 

şi formarea unor subcolective, fiecare având un plan de cercetare, după cum urmează:   

o 1 subcolectiv pentru grantul D-lui Prof.dr. Constantin Popa; 

o 1 subcolectiv pentru grantul D-nei Lect.dr. Cristina Mândruţă; 

o 1 subcolectiv sub îndrumarea D-lui Prof.dr. Silviu Sburlan; 

o 1 subcolectiv la Catedra de Algebră şi Geometrie. 

6. Catedra de Analiză şi Mecanică va prezenta programele avtivităţii ştiinţifice ale catedrei. 

7. Responsabil pentru organizarea concursului pentru ocuparea postului de bibliotecar de la 

Facultatea de Matematică şi Informatică a fost desemnat Dl. Popişteanu. Condiţii de înscriere 

la concurs: studii de biblioteconomie, cunoştinţe operare PC.  

 

DECAN, 

 

Prof. univ. dr. Wladimir Georges Boskoff 
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EXTRAS 

din şedinţa Consiliului Profesoral 
din data de 03.03.2005 

 

 

1. Deoarece încasările taxelor de şcolarizare, la Facultatea de Matematică şi Informatică, sunt 

deficitare (cu 12.000 euro), s-a hotărât ca studenţii care nu au achitat 2/3 din taxa de 

şcolarizare să fie exmatriculaţi în termen de 2 săptămâni de la afişarea listelor din data de 

02.03.2005. 

2. S-a aprobat repartizarea locurilor “fără taxă” pe cele două domenii, astfel: 

o Matematică – 35 locuri fără taxă; 

o Informatica – 60 locuri fara taxa. 

     In anii urmatori se va reveni asupra repartizarii, daca este cazul.      

     Admiterea se va face conform regulamentului MEC, pe domenii, si nu prin “alunecare”. 

     Pentru  Master au fost repartizate 8 locuri fara taxa. 

3. Examenul de Admitere va avea loc in luna iulie, la o data care va fi anuntata ulterior, iar 

“Ziua Portilor Deschise” va avea loc in perioada 8 - 10 aprilie 2005.  

Pe site-ul facultatii se vor introduce informatii despre Admiterea 2005.    

4. S-a aprobat lista posturilor didactice scoase la concurs. 

5. Pana la data de 11 martie 2005 trebuie sa se tipareasca un numar din Analale de specialitate 

Matematica 2004. 

6. Se aproba, urmand a fi validata de catre Consiliul Profesoral, reorganizarea facultatii, cu 2 

Catedre, si infiintarea unui Departament pentru cursurile altor facultati, cu stat de functiuni 

separat, condus de catre cei doi Sefi de Catedra. 

7. Deoarece universitatea nu suporta cheltuielile de cazare si transport pentru cadrele didactice 

colaboratoare din alte localitati, s-a aprobat, in unanimitate, ca facultatea sa suporte aceste 

cheltuieli, pana la sfarsitul anului universitar 2004-2005. 

 

DECAN, 

 

Prof. univ. dr. Wladimir-Georges Boskoff  
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EXTRAS  

din şedinţa Biroului Consiliului Profesoral din data de 03.03.2005 
 

S-au aprobat următoarele Comisii de concurs: 

Catedra de Algebră şi Geometrie 

- conferenţiar (poziţia 8)  

Preşedinte: Prof.dr. Wladimir Boskoff – Universitatea “Ovidius” Constanţa  

Membri: Prof.dr. Mirela Ştefănescu – Universitatea “Ovidius” Constanţa (Algebra)  

Prof. dr. Andrei Mărcuş – Universitatea Babeş Bolyai Cluj (Algebră) 

Prof.dr. Dragoş Ştefan – Universitatea Bucureşti (Algebră) 

Conf.dr. Viviana Ene – Universitatea “Ovidius” Constanţa (Algebra)   

 

Catedra de Analiză şi Mecanică 

- lector (poziţia 9) şi asistent (poziţia 12):  

Preşedinte: Prof.dr. Silviu Sburlan  

Membri: Prof.dr. Dumitru Popa 

   Prof.dr. Marius Crăciun  

   Lect.dr. Bogdan Nicolescu  

    

Catedra de Informatică şi Metode Numerice 

- conferenţiar (poziţia 8 ): 

Preşedinte: Prof.dr. Constantin Popa – Universitatea “Ovidius” Constanta 

Membri: Prof.dr. Irina Atanasiu – Universitatea Politehnica Bucureşti (Calculatoare) 

  Prof.dr. Luca Dan Şerbănaţi - Universitatea Politehnica Bucureşti (Calculatoare) 

Prof.dr. Nicolae Ţăpuş - Universitatea Politehnica Bucureşti (Calculatoare) 

Conf.dr. Christian Mancaş – Universitatea “Ovidius” Constanţa (Calculatoare) 

- conferenţiar (poziţia 6 ): 

Preşedinte: Prof.dr. Constantin Popa – Universitatea “Ovidius” Constanta 

Membri: Prof.dr. Ion Văduva - Universitatea Bucureşti (Probabilităti şi statistică) 

Prof.dr. Vasile Preda - Universitatea Bucureşti (Probabilităti şi statistică) 

Prof.dr. Monica Dumitrescu - Universitatea Bucureşti (Probabilităti şi statistică) 

Prof.dr. Alexei Leahu – Universitatea “Ovidius” Constanta (Probabilităti şi 

statistică) 

 

DECAN, 

Prof. dr. Wladimir-Geroges Boskoff 
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EXTRAS 

din şedinţa Consiliului Profesoral 
din data de 22.03.2005 

 

 

1. S-a aprobat, cu o abţinere (Prof.univ.dr. Silviu Sburlan, care doreşte şi alte specializări la 

domeniul Matematică), reorganizarea Facultăţii de Matematică şi Informatică, cu următoarele 

domenii de licenţă şi specializări: 

Domeniul de 
licenţă Specializarea Statut 

(acr./aut.) 
Nr. de 
credite 

Forma de 
învâţământ 

Matematică ACR. 180 ZI 

Matematică-Informatică ACR. 180 ZI Matematică 

Matematică-Informatică AUT. 180 ID 

Informatică Informatică AUT. 180 ZI 

    

2. S-a aprobat, în unanimitate, repartizarea numărului de locuri pe domenii de licenţă: 

Forma de învăţământ 
 Domeniul 

ZI – fără taxă ZI – cu taxă ID 
 
Matematică 
 

45 67 50 

 
Informatică 
 

50 75 - 

 

3. S-a aprobat, cu o abţinere (Prof.univ.dr. Silviu Sburlan), taxa de şcolarizare, în anul 

universitar 2005-2006, în cuantum de 16.000.000 lei vechi, respectiv 1.600 lei noi, 

reactualizabilă în funcţie de rata inflaţiei. 

 

4. Luni - 28.03.2005, Şefii de Catedră se vor prezenta la Rectorat cu Statele de funcţiuni, în 

forma actuală. 

 



 

 

5. S-a hotărât ca deplasarea şi cazarea cadrelor didactice să se asigure numai din bani (existenţi) 

din contracte sau din sponsorizări. 

 

6. In ceea ce priveşte problema D-lui Prof. dr. Dan Pascali, fiind profesor consultant, nu are 

obligaţia să fie prezent la facultate, putând comunica cu doctoranzii prin email, deci poate fi 

trecut ca fiind prezent, în actele Catedrei. 

 

7. S-a hotărât ca subiectele de licenţă pentru specializarea Matematică-Informatică ID, să fie 

aceleaşi cu cele de la specializarea Matematică-Informatică,cursuri de zi, sesiunea iunie 2005; 

iar pentru specializarea Tehnologie Informatică, rămân aceleaşi subiecte din sesiunea iunie 

2004. 

 

 

 

DECAN, 

 

Prof. univ. dr. Wladimir-Georges Boskoff  
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EXTRAS 

din şedinţa Consiliului Profesoral 
din data de 29.03.2005 

 

 

1. Datorită situaţiei financiare, Statele de funcţiuni pentru semestrul al II-lea trebuie resemnate 

de către Dl. Rector, numai după modificarea acestora.  

S-au propus 2 variante de negociere: 

 

o Varianta I (Prof.dr. Wladimir-Georges Boskoff): 

1. Nu se modifică statele, dar sunt semnate de către Dl. Rector; 

2. Toate normele vacante de conferenţiar se plătesc la nivel de lector; 

3. Fiecare 2 posturi de conferenţiar se unesc scriptic şi se plătesc la nivel de lector. 

o Varianta a II-a (Conf.dr. Viviana Ene): 

1. Nu se modifică statele, dar sunt semnate de către Dl. Rector; 

2. Nu se modifică statele, nu sunt semnate de către Dl. Rector, atunci se 

întocmeşte un memoriu către instituţiile abilitate să rezolve această problemă; 

3. Rectorul îşi dă demisia şi atunci se aplică punctul 3. de la varianta I. 

 

A fost aprobată varianta I, cu 8 voturi “pentru”, din 15 membri ai Consiliului Profesoral 

prezenţi. 

 

 

 

 

DECAN, 

 

Prof. univ. dr. Wladimir-Georges Boskoff  
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EXTRAS 

din şedinţa Consiliului Profesoral 
din data de 04.04.2005 

 

 

1. S-a aprobat trimiterea unei adrese către Rectorat prin care Consiliul Profesoral îşi asumă 

răspunderea că există bani pentru acoperirea cheltuielilor posturilor scoase la concurs 

(promovări). 

2. S-au aprobat taxele de înscriere la concursul de admitere (700.000 lei) şi de înmatriculare 

(300.000 lei). 

3. S-a aprobat ca examenul de Admitere să se facă pe bază de concurs, astfel:  

• test grilă la două discipline, la alegere: Analiză matematică, Algebră, Informatică – 

cu o pondere de 80%; 

•  media mediilor la disciplina Matematică din timpul liceului - cu o pondere de 20%, 

    cu 6 voturi “pentru” şi 3 “împotrivă”. 

     Admiterea se va face pe cele două domenii, Informatică şi Matematică, candidaţii 

putându-se înscrie la ambele domenii, cu plata a două taxe de înscriere.  

4. S-a aprobat ca Admiterea la a doua specializare şi continuare de studii să se desfăşoare pe 

bază de concurs de dosare. Criteriul de admitere: 

• media de licenţă/absolvire - cu o pondere de 50%; 

• media generală a anilor de studii - cu o pondere de 50%, 

iar locurile vor fi repartizate din cifra de şcolarizare de la cursurile de zi, numai locuri cu taxă. 

 

 

DECAN, 

 

Prof. univ. dr. Wladimir-Georges Boskoff  
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EXTRAS 

din şedinţa Consiliului Profesoral 
din data de 28.04.2005 

 

1. Până la data de 25.05.2005 se vor întocmi planurile de învăţământ, conform Procesului 

Bologna, iar planurile de învăţământ de la Master să fie introduse pe site-ul facultăţii. 

S-a aprobat, cu 16 voturi “pentru” şi 2 “împotrivă”, ca numărul  de ore / săptamână să fie 

de 20 + 3 pentru anii I, II şi 20 pentru anul III. 

2. Până la data de 25.06.2005 se vor întocmi draft-urile Staturilor de funcţiuni, inclusiv 

justificarea lor, şi se va realiza reorganizarea Facultăţii de Matematică şi Informatică. 

Fiecare Catedră va scoate din Stat orele prestate la alte facultăţi şi le va trece pe unul şi 

acelaşi stat, devenind problema Universităţii să plătească statul (plata cu ora şi/sau 

cumul). 

Cadrele didactice care nu vor accepta un nr. de ore peste norma de bază, vor trebui să 

acumuleze puncte pentru cercetare, conform fişelor elaborate de Dl. Prorector Prof. dr. 

Victoe Ploae (punctele pentru cercetare ştiinţifică din fişa de evaluare).  

3. Până la data de 25.05.2005 se va realiza Ghidul studentului în limba română şi engleză. 

Responsabil: Prof. dr. Mirela Ştefănescu 

Membri: Prof. dr. Marius Crăciun 

  Lect. dr. Bogdan Nicolescu 

  Prep. drd. George Cârlig 

4. S-a aprobat, în unanimitate, ca laboratoarele disciplinelor de informatică să se finalizeze 

cu un proiect pe echipe, cu o pondere la nota finală. 

5. S-a aprobat, în unanimitate, ca toate cadrele didactice care predau discipline de 

matematică, să realizeze un caiet de seminar cu exemple şi aplicaţii. 

6. S-a aprobat, în unanimitate, lista propunerilor pentru acordarea titlului de Doctor Honoris 

Causa, după cum urmează: 

- Prof. dr. Solomon Marcus; 

- Prof. dr. George Dincă; 

- Prof. dr. Theodor Precupanu. 

 

 



 

 

7. În vederea echivalării testului de competenţă lingvistică cu testul eliminatoriu de la 

admitere, pentru studenţii de la Matematică – Informatică în limba engleză - anul IV, se 

vor cere precizări Departamentului de Limbi Străine pentru facultăţi nefilologice.   

8. S-a aprobat, în unanimitate, ca restanţele de la disciplinele predate de Dl. Emil Târşoagă 

să fie susţinute de următoarele comisii: 

- Lect. dr. Andrei Rusu şi Asist. drd. Marius Dinu – pentru specializarea 

Informatică şi Colegiul de Informatică; 

- Conf. dr. Eugen Petac şi Prep. drd. Tudor Udrescu – pentru specializarea CCIA. 

9. Cu privire la cursurile de Analiză de la specializarea CCIA, semnalate de către Dl. Decan 

Prof. dr. Virgil Breabăn ca fiind neefectuate, Dl. Lect. dr. Anghel Panait va prezenta o 

informare scrisă.   

 

 

 

DECAN, 

 

Prof. univ. dr. Wladimir-Georges Boskoff  
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EXTRAS 

din şedinţa Consiliului Profesoral 
din data de 19.05.2005 

 

 

1. S-au aprobat, în unanimitate, planurile de învăţământ de la specializările Matematică, 

Informatică şi Matematică-Informatică, conform procesului Bologna, după efectuarea 

unor modificări minore. 

2. S-a aprobat, cu 13 voturi “pentru” şi 2 abţineri, reorganizarea Facultăţii de Matematică şi 

Informatică în 2 catedre, prin menţinerea Catedrei de Informatică şi Metode Numerice şi 

unirea Catedrei de Analiză şi Mecanică cu Catedra de Algebră şi Geometrie, datorită 

numărului mic de posturi titulare – 12, respectiv 14  posturi, urmând să se organizeze 

alegeri pentru desemnarea Şefului de Catedră. 

3. S-a aprobat ca studenţii din anul terminal, Masgras Gabriela şi Chirilă Simona, pentru 

promovarea disciplinei “Practica pe calculator” din anul I şi/sau II, să efectueze o temă 

dată de profesorul care a efectuat practica în anul respectiv: Lect.dr. Adrian Răbâea, 

Lect.drd. Elena Pelican, Lect.drd. Cristina Sburlan. 

În anul univ. 2004-2005, studenţii care nu efectuează Practica pe calculator în cadrul 

universităţii pot prezenta adeverinţe eliberate de instituţiile unde se desfăşoară aceasta. 

Studenţii au obligaţia să comunice îndrumătorului de Practică, la începutul perioadei, 

locul desfăşurării practicii, urmând să efectueze proiectul stabilit de către îndrumător.   

4. S-a hotărât ca taxa de înscriere la examenul de licenţă, sesiunea iunie 2005, să fie de 

1.500.000 lei, pentru studenţii cu taxă.  

Studenţii masteranzi cu taxă, care vor susţine examenul de disertaţie, nu vor achita taxa 

de înscriere, deoarece în anul 2 au achitat taxă de şcolarizare integrală, iar activitatea 

didactică s-a desfăşurat într-un singur semestru.   

5. Studenţii din anul terminal vor beneficia de o sesiune de reexaminări suplimentară în 

perioada 30 mai – 5 iunie, la cerere. 

6. Studenţii din anul terminal care nu s-au prezentat la testul de limbă străină, în vederea 

obţinerii Certificatului de competenţă lingvistică, vor susţine acest test pe cont propriu, 

fără implicarea Facultăţii de Matematică şi Informatică.      

 



 

 

7. Vineri, 20 mai 2005, ora 1200, toate cadrele didactice sunt invitate să participe la 

Seminarul Ştiinţific al Catedrei de Algebră şi Geometrie, în sala E 1.  

(Conf. dr. Viviana Ene) 

8. Luni, 23 mai 2005, ora 1500, cadrele didactice sunt invitate să participe la Cursul festiv 

organizat de studenţii specializării Matematică – Informatică, anul IV.  

(Conf. dr. Eugen Petac) 

 

 

 

 

 

DECAN, 

 

 

Prof. univ. dr. Wladimir-Georges Boskoff  
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EXTRAS 

din şedinţa Consiliului Profesoral 
din data de 1.06.2005 

 

 

1. Validarea alegerilor de la Catedra de Matematica. Consiliul profesoral, in unanimitate, a 

votat aprobarea noului sef de catedra. 

 

2. Validarea dosarelor de concurs. 

Catedra de Matematica:   

• Asist. poz. 12 –  Prep. C. Ghinea 

• Lect. poz. 10   -  As. dr. C. Costara 

Catedra de Informatica si Metode Numerice 

• Conf. poz. 6 – Lect. dr. R. Vernic 

          - Punctaj dupa grila noastra  9,5. 

Luari de cuvant:   

- Prof. dr. A. Leahu (“a avut o ascensiune sigura”, “un bun specialist in actuariat”), 

- Prof. dr. M. Stefanescu (“articole f. bune, recenzate cu cuvinte laudative”, 

“recunoscuta pe plan national si international”)   

• Conf. poz. 8 – Lect. dr. C. Mândruţă 

          - Punctaj dupa grila noastra  8,9. Indeplineste cerintele. De la ultima promovare se 

constata o crestere a activitatii didactice si de cercetare. Se recomanda definirea 

unui domeniu de cercetare si publicarea in acest domeniu. 

Luari de cuvant:  Conf. dr. E. Petac, Prof. dr. A. Leahu care sustin candidatura doamnei 

lect. dr. C. Mandruta   

 

3. S-au aprobat, in unanimitate, planurile de invatamant pentru masterate. 

• Didactica Matematica  - Responsabil - Prof. dr. M. Stefanescu 

• Structuri matematice fundamentale - Responsabil - Conf. dr. V. Ene 

• Matematici computationale si tehnologii informatice moderne – Responsabil – Prof. 

dr. C. Popa  



 

 

Daca apar prevederi CNEAA se vor face mici modificari care sa respecte aceste 

prevederi. Masteratul de MCTIM este inclus in domeniul matematic. 

 

4. S-a aprobat o sesiune speciala pentru anii terminali. Comisii: 

• Prof. C. Popa, Prof. A. Leahu, Lect. R. Vernic, Lect. E. Pelican 

• Prof. E. Petac, Prof. C. Mancas, Lect. O. Chelai, Lect. A. Alexandrescu 

• Prof. E. Cosma, Conf. A. Rusu, Conf. E. Zaharescu, Lect. B. Crenguta, Lect. O. 

Chelai  

 

 

DECAN, 

 

Prof. univ. dr. Wladimir-Georges Boskoff  
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EXTRAS 

din şedinţa Biroului Consiliului Profesoral 
din data de 15.06.2005 

 

   

1. S-a realizat împărţirea studenţilor pe grupe, pentru stabilirea cursurilor opţionale din anul 

univ. 2005 - 2006.  

2. S-a hotărât ca normarea în Statele de funcţiuni de la Facultatea de Matematică şi 

Informatică să se realizeze conform Statutului Cadrelor Didactice, la nivel maxim: 

- preparator – 6 ore; 

- asistent – 12 ore; 

- lector – 11 ore; 

- conferenţiar – 9 ore; 

- profesor  - 7 ore.  

3. S-a aprobat repartizarea locurilor pentru Admiterea la a doua specializare şi continuare 

de studii la domeniul Informatică, cursuri de zi: 

- A doua specializare – 5 locuri cu taxă; 

- Continuare de studii – 5 locuri cu taxă. 

4. S-a aprobat următoarea Comisie de contestaţii pentru examenul de licenţă, sesiunea iunie 

2005: 

Preşedinte: Prof. dr. Wladimir-Georges Boskoff 

Membri: Prof. dr. Mirela Ştefănescu 

  Prof. dr. Constantin Popa 

  Prof. dr. Dumitru Popa  

  Lect. dr. Adrian Răbâea 

  Lect. drd. Crenguţa Bogdan 

 

 

DECAN, 

 

Prof. univ. dr. Wladimir-Georges Boskoff  



 
 
Sedinta Consiliului Profesoral 
14.07.2005 
 
 

1. S-a aprobat in unanimitate ca toate cadrele didactice care predau la anul I 
domeniile Matematica si Informatica sa prezinte CURSUL SCRIS in format 
electronic, pe lectii corespunzatoare celor 14 saptamani/semestru. Data limita: 15 
septembrie 2005. Intrucat deja exista reclamatii ale studentilor cu privire la 
inexistenta materialelor de studio, cadrele didactice care nu se conformeaza 
acestei reglementari vor fi sanctionate conform normelor in vigoare. 

2. Conform procesului verbal al BS 5747 din 13.07.2005 (HBS 432) se va elabora 
Ghidul de studii in limbile romana si engleza. Materialele ghidului vor fi predate 
domnului prorector prof. univ. dr. M. Cojoc pana la data de 1 august 2005. Pentru 
aceasta trebuie elaborate programele analitice pentru disciplinele de baza (fara 
optionale) corespunzatoare celor 3 ani de studiu pentru domeniile Matematica si 
Informatica.    

3. Programele analitice vor contine formele de verificare si ponderea lor in nota 
finala. Programele analitice vor contine cu caractere ITALIC-BOLD temele 
(aproximativ 50 % din totalul temelor) care sunt considerate CERINTE 
MINIMALE pentru promovarea disciplinei (a se consulta fisierul atasat ca 
exemplu). 

4. Programele analitice in format electronic vor fi trimise sefilor de catedra pana la 
data de 25.07.2005.  

5. S-a aprobat cu unanimitate ca: 
- plecarile din facultate pe perioade mai mari de 3 zile se fac dupa aprobarea 

cererii de catre sefii de catedra si de decan. 
- plecarile in strainatate pentru o perioada mai mare de 3 luni se aproba de 

C.P., B.S. si se fac numai prin Dispozitia Rectorului. 
- plecarile in strainatate pentru orice perioada se aproba de B.S. in urma 

cererii solicitantului cu aprobarea conducerii facultatii si se fac numai prin 
Dispozitia Rectorului. 

Mentionam ca aceste prevederi sunt conform Statutului Cadrului Didactic. 
6. Personalul didactic care doreste sa presteze cumul/plata cu ora la alte facultati 

trebuie in prealabil sa obtina acordul conducerii FMI pentru aceasta activitate. 
7. Pagina web va fi actualizata cu urmatoarele documente: 

- noul regulament pentru studenti 
- noul regulament pentru credite 
- noul regulament pentru Contract si noul Contract 
- analiza sesiunii de vara 2005 
- analiza licentei iunie 2005 

Totodata va fi activat butonul Admitere 2005. 
8. S-a votat cu 1 abtinere ca licenta iunie 2006 sa se desfasoare la proba scrisa dupa 

regula 6 subiecte corespunzatoare la 6 discipline (la specializarile duble 3+3) din 
numarul total de subiecte (discipline). 



9. Urmatoarele cadre didactice nu mai fac parte din C.P. al Facultatii de Matematica 
si Informatica 

- Conf. univ. dr. Emil COSMA (devenit titular la Facultatea de Stiinte 
Economice) 

- Lect. univ. dr. Bogdan NICOLESCU (la cerere) 
- Prof. univ. dr. Silviu SBURLAN (6 absente nemotivate + 1 absenta 

motivata).  
 
 
Decan 
Prof. univ. dr. Wladimir Georges BOSKOFF  
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EXTRAS 

din şedinţa Consiliului Profesoral 
din data de 12.09.2005 

 

 

1. S-a aprobat cu 11 voturi “pentru” şi 2 abţineri (studenţii) ca taxa de şcolarizare pentru 

specializările în limba romănă, toţi anii de studiu, să fie de 16.000.000 lei ROL (1.600 lei 

RON), iar pentru specializarea în limba engleză, de 18.000.000 lei ROL (1.800 lei RON). 

De asemenea, s-a aprobat, cu 12 voturi “pentru” şi o abţinere ca taxa de şcolarizare să fie 

indexată anual. 

2. S-a aprobat achiziţionarea a încă 10 calculatoare pentru modernizarea laboratorului  E29. 

3. Până la data de 15 septembrie 2005, toate cadrele didactice trebuie să prezinte cursurile 

în format electronic pentru anul I, toate specializările. 

4. S-a aprobat repartizarea unor locuri cu taxă, din cifra de şcolarizare scoasă la concurs în 

sesiunea septembrie 2005, pentru continuare de studii şi a 2-a specializare, în funcţie de 

numărul de candidaţi înscrişi. 

5. S-a aprobat repartizarea locurilor fără taxă pentru anul univ. 2005-2006, ale studenţilor 

de la CLD II (2004-2005), pe cele 2 specializări, astfel: 

- Matematică – 25 locuri fără taxă: 

- Matematică – Informatică – 25 locuri fără taxă. 

Locurile cu taxă se vor repartiza în funcţie de opţiunile studenţilor. 

 

 

 

 

DECAN, 

 

 

Prof. univ. dr. Wladimir-Georges Boskoff  
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EXTRAS 

din şedinţa Consiliului Profesoral 
din data de 26.09.2005 

 

 

 

1. S-a hotărât, cu aprobarea Rectorului, acordarea unei sesiuni suplimentare de 

reexaminare, în perioada 28 septembrie – 01 octombrie 2005, numai pentru studenţii 

care nu acumulează nr. de credite necesar promovării în anul III, numai pentru 

disciplina/disciplinele necesare promovării  (maxim 3 discipline). 

 

2. Toţi studenţii anului I vor primi la începerea anului universitar, pe semnătură, ghidul 

de studii, CD-ul ce cuprinde cursurile din anul I, orarul şi planul universităţii. 

 

3. S-a hotărât taxa unui credit, în anul universitar 2005 – 2006, cursuri de ZI şi ID: 

a. specializările în limba română – 267.000 lei ROL (26,70 lei RON); 

b. specializarea în limba engleză – 300.000 lei ROL (30 lei RON). 

 

4. Miercuri, 28.09.2005, va avea loc repartizarea studenţilor în cămin. Responsabili: 

Decan, Prof. univ. dr. Wladimir-Georges Boskoff şi Secretar Ştiinţific, Prof. univ. dr. 

Marius Crăciun, 

 

  

 

 

DECAN, 

 

 

Prof. univ. dr. Wladimir-Georges Boskoff  
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Către  
Rectorat 

 
 

Vă rugăm să aprobaţi, conform hotărârii Consiliului Profesoral acordarea unei 

sesiuni suplimentare de reexaminare, în perioada 28 septembrie – 01 octombrie 2005, numai 

pentru studenţii care nu acumulează nr. de credite necesar promovării în anul III, numai 

pentru disciplina/disciplinele necesare promovării  (maxim 3 discipline). 
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Către  
Rectorat 

 
 
 

Vă rugăm să aprobaţi taxa pentru refacerea activităţilor aferente disciplinelor nepromovate 

după a treia reexaminare, pentru anul universitar 2005 – 2006, cursuri de ZI şi ID, stabilită în 

şedinţa Consiliului Profesoral din data de 26.09.2005: 

a. specializările în limba română – 267.000 lei ROL (26,70 lei RON) / credit; 

b. specializarea în limba engleză – 300.000 lei ROL (30 lei RON) / credit. 

 

 

 

 

 

DECAN, 

 

 

Prof. univ. dr. Wladimir-Georges Boskoff 
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