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EXTRAS 

din şedinţa Consiliului Profesoral 
din data de 17.11.2005 

 

 

 

1. Dl. Decan prezintă mulţumiri şi felicitări D-lui Asist. drd. Ciucă Marian pentru 

realizarea şi finalizarea noul site al Facultăţii de Matematică şi Informatică. 

2. Dl. Asist. drd. Ciucă Marian invită cadrele didactice ale Facultăţii de Matematică şi 

Informatică la întâlnirea de vineri, 18 noiembrie 2005, cu Microsoft - Academic Tour. 

3. Dl. Prep. drd. Cirlig George, responsabil cu afişarea cursurilor în format electronic pe 

site-ul facultăţii, prezintă lista cursurilor pentru care nu există forma electronică. 

4. Toate cadrele didactice trebuie să prezintă calendarul recuperării orelor din timpul 

grevei generale, pentru efectuarea plăţii acestei perioade. 

5. S-au aprobat planurile de învăţământ, statul de funcţiuni şi bugetul programului 

doctoral. 

6. D-na Conf. dr. Popescu Elena prezintă măsurile luate de către Facultatea de 

Matematică şi Informatică în ceea ce priveşte activitatea de evaluare a calităţii 

învăţământului: realizarea site-ului facultăţii, a avizierului web, a ghidului de studii 

pentru anul I; desemnarea îndrumătorilor de ani şi grupe; organizarea de cercuri 

tematice, concursuri, seminarii studenţeşti, consultaţii privind finalizarea lucrărilor de 

licenţă/disertaţie; întocmirea de chestionare pentru studenţi privind aprecierea calităţii 

învâţământului şi a cadrelor didactice. 

7. S-au aprobat următoarele comisii de licenţa şi disertaţie pentru sesiunea iunie 2006: 

a. Matematică + Matematică - Informatică în lb. engleză + Matematică – Fizică 

Preşedinte:  Prof. dr. Mirela Ştefănescu 

Secretar:  Asist. drd. Alexandru Bobe 

Membri:  Prof. dr. Marius Crăciun 

   Conf. dr. Mihai Gârţu 

   Conf. dr. Christian Mancaş   

   Lect. dr. Laurenţiu Homentcovschi 

 



 

b. Matematică – Informatică (ZI + IDD) + Col. de Informatică + Col. de 

Tehnologie Informatică + Col. de Prel. Informatică a Datelor Economice 

Preşedinte:  Conf. dr. Eugen Petac 

Secretar:  Prep. drd. Tudor Udrescu 

Membri:  Prof. dr. Alexei Leahu 

   Conf. dr. Cristina Mândruţă 

   Conf. dr. Elena Popescu 

   Lect. drd. Crenguţa Bogdan 

   Lect. drd. Elena Pelican 

c. Didactică Matematică + Matematici Computaţionale şi Tehnologii 

Informatice Moderne 

Preşedinte:  Conf. dr. Viviana Ene 

Secretar:  Prep. drd. George Cârlig 

Membri:  Prof. dr. Wladimir-Georges Boskoff 

   Prof. dr. Constantin Popa 

   Lect. dr. Constantin Costara 

   Lect. dr. Mircea Popovici  

d. Informatică Didactică 

Preşedinte:  Lect. dr. Ozten Chelai 

Secretar:  Prep. drd. Elena Băutu 

Membri:  Lect. dr. Cristina Flaut 

   Lect. dr. Andrei Rusu 

8. S-a aprobat calendarul examenului de licenţă, sesiunea iunie 2006: 

-   Inscrieri şi exprimare obţiune discipline: 12 – 16 iunie 2006; 

-   Proba scrisă:    19 iunie 2006; 

-   Depunere contestaţii:   20 iunie 2006; 

-   Rezolvare contestaţii:   21 iunie 2006; 

-   Susţinere Lucrare licenţă:   22 – 24 iunie 2006. 

9. S-a aprobat calendarul examenului de disertaţie, sesiunea iunie 2006: 

-   Inscrieri:     12 – 16 iunie 2006; 

-   Susţinere Lucrare disertaţie:  20 – 21 iunie 2006. 

10. S-a hotărât ca Preşedinţii de Comisii de licenţă să întocmească lista subiectelor, care 

trebuie să conţină 20 discipline cu câte 10 subiecte fiecare, pentru fiecare specializare 

în parte. 

11. D-na Prodecan prezintă Codul de etică universitară şi Conflictul de interese. Toate 

cadrele didactice ale facultăţii vor semna pentru luarea la cunoştinţă a conţinului 

acestora. 



 

12. S-a probat în unanimitate ca Dl. Prof. dr. Dan Pascali să funcţioneze la Facultatea de 

Matematică şi Informatică pe post de profesor asociat, pentru o perioada de 2 luni. 

13. S-au aprobat în unanimitate demisiile studenţilor Safca Ciprian şi Vasile Irina din 

Consiliul Profesoral al facultăţii. 

14. S-a aprobat ca următoarele cadre didactice, ce efectează mai mult de o normă la plata 

cu ora, să fie remunerate corespunzător: 

a. Lect. dr. Rusu Andrei; 

b. Asist. drd. Bobe Alexandru; 

c. Asist. dr. Nicola Aurelian; 

d. Prep. drd. Băutu Andrei; 

e. Prep. drd. Băutu Elena. 

15. S-a aprobat repartizarea locurilor “fără taxă” eliberate în urma retragerilor astfel: 

- 1 loc Domeniul Matematică – anul I  la Domeniul Matematică – anul II (studentei 

Mihăilă Valentina – media 6,22), deoarece la anul I nu există studenţi “cu taxă” 

care să beneficieze de acest loc; 

- 1 loc Specializarea Informatică - anul II (studentului Sandu Nicuşor - 210 puncte). 

Studenţilor repartizaţi pe aceste locuri li se va reţine prima rată din taxa de 

şcolarizare (40%). 

16. S-a aprobat în unanimitate Comisia de concurs pentru ocuparea postului de Asistent 

la Catedra de Informatică şi Metode Numerice (candidat – Nicola Aurelian): 

Preşedinte:  Conf. dr. Cristina Mândruţă 

Membri:  Lect. dr. Ozten Chelai 

   Lect. drd. Elena Pelican 

   Lect. dr. Adrian Rabâea   

 

 

  

 

 

DECAN, 

 

 

Prof. univ. dr. Wladimir-Georges Boskoff  
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EXTRAS  

din şedinţa Consiliului Profesoral din data de 17.11.2005 
 

 

 

 

S-a aprobat în unanimitate Comisia de concurs pentru ocuparea postului de Asistent, 

poziţia 18 (Proiectare asistata de calculator; Arhitectura sistemelor de calcul; Programare 

procedurala) la Catedra de Informatică şi Metode Numerice: 

 

Preşedinte:  Conf. dr. Cristina Mândruţă 

Membri:  Lect. dr. Ozten Chelai 

   Lect. drd. Elena Pelican 

   Lect. dr. Adrian Rabâea  

 

 

 

  

DECAN, 

 

 

Prof. dr. Wladimir-Georges Boskoff 
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EXTRAS 

din şedinţa Consiliului Profesoral 
din data de 07.12.2005 

 
 

Ţinând cont de precizarile documentului intitulat ‘’Tematica de Control pentru Instituţii 

din Invăţământul Superior de Stat’’ elaborat de Direcţia Generală de Invăţământ Superior din 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării, înregistrată la Rectoratul Universităţii cu nr. 10659 din data de 

6.12.2005 şi cu nr. 1478 din data de 06.12.2005 la Facultatea de Matematică şi Informatică, 

document ce reglementează condiţiile pentru finanţarea de către Minister a anului universitar 

următor, Consiliul Profesoral al facultăţii decide: 

 

1. Începând cu semestrul al II-lea al anului univ. 2005-2006, toate cadrele didactice trebuie 

să pună la dispoziţia studenţilor şi a Decanatului cursurile disciplinelor predate (suport 

electronic sau note de curs scanate); 

 

2. Şefii de Catedră trebuie să depună la Decanat toate programele analitice pentru 

disciplinele predate la specializarile de lungă durată (4 ani – curs de zi, 5 ani – ID) şi la 

specializările de scurtă durată (3 ani); termen –luni 12 decembrie 2005. 

 

3. Datorită unor modificări intervenite în orarul studenţilor, responsabilii de orar, Prep.drd. 

Catalin Ghinea şi Prep.drd. George Cârlig, trebuie să reactualizeze orarul postat pe site-ul 

facultăţii, precum şi pe uşile sălilor de curs; termen –luni 12 decembrie 2005 

 

4. Incepând cu anul univ. 2006-2007, cursurile de Master trebuie efectuate numai de către 

cadre didactice cu titlul ştiinţific de conferenţiar sau profesor.  

  

 

 

DECAN, 

 

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

din data de 12.01.2006 
 
 
1. A fost validat dosarul de concurs pentru postul de asistent, pozitia 18, candidat  Nicola  
     Aurelian. 
 
2.  Dl. Decan cere ca indrumatorii de an sa colaboreze cu anii si grupele de care raspund  
           pentru programarea examenelor din sesiunea 23.01.2006-12.02.2006. 
         Obs. Studentii care nu si-au platit a doua rata din taxa de scolarizare nu vor fi primiti in  
               examene 
 
3.  S-a hotarat ca decernarea titlului onorific ,,Doctor Honoris Causa”, pentru Dl. prof. univ. dr.  
     Theodor Precupanu, sa aiba loc in ziua de  19.01.2006, ora 12.00, in sala Senatului din  
     Campusul universitar 
 
4.  S-a hotarat ca lansarea site-ului Facultatii de Matematica si Informatica sa aiba loc in ziua de  
     20.01.2006, ora 17.00, sala Aula Magna. 
 
5.  S-a votat in unanimitate pregatirea tuturor cursurilor din anul II Bologna. Cursurile de baza  
     vor fi pregatite electronic in concordanta cu programa analitica.  
 
6.  S-a hotarat realizarea dosarului de reevaluare a Centrului de Cercetare. 
 
7.  S-au propus si s-au aprobat in unanimitate gradatiile si salariile de merit, dupa cum urmeaza: 
 Salarii de merit: Ciuca Marian, Costara C-tin, Udrescu Tudor, Popescu Elena, Pelican  

Elena, Petac Eugen, Bobe Alexandru. 
Gradatii de merit: Craciun Eduard-Marius, Flaut Cristina, Anghel Panait. 

 
 
 

DECAN, 
 

                     Prof. univ. dr. Wladimir Boskoff    
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EXTRAS 
din sedinta  Biroului  Consiliului Profesoral 

din data de 27.02.2006 
 
 
 
 
 
1. S-a aprobat functionarea, in cadrul Centrului de Cercetare In Domeniul Matematicilor 

Aplicate, unei echipe de cercetare, reunite sub denumirea : LABORATOR DE 

CERCETARE IN DOMENIUL REALITATII VIRTUALE SI AUGMENTATE 

(CERVA), avand coordonator pe Dl. Lect. univ. dr. Mircea Dorin POPOVICI. 

 
 
 
 
 

DECAN, 
 

                     Prof. univ. dr. Wladimir Boskoff    
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EXTRAS  

din şedinţa Consiliului Profesoral din data de 21.03.2006 

 

 
1. S-a aprobat, în unanimitate, propunerea de acordare a titlului de Doctor Honoris Causa  

D-lui Prof. dr. Serban Basarab. Propunerea se va supune aprobării Senatului Universităţii.  

2. In urma analizei financiare a bugetului facultăţii, a rezultat un excedent de 700.000.000 

Rol, sumă ce va fi folosită pentru necesităţile facultăţii. 
3. Pentru continuitatea masteratelor DM, MCTIM, şi SMF în procesul Bologna, se vor 

întocmi actele necesare. 
4. Dl Prof. dr. Dan Pascali îşi va începe activitatea pe data de 29 martie 2006, ca profesor 

consultant invitat, cu retribuirea orelor respective. 
5. Cursul postuniversitar de Informatică Didactică se va transforma în masterat de 

Informatică Didactică. Responsabili de întocmirea actelor: Sef catedră - Prof.dr. Constantin 

Popa, Prodecan - Prof.dr. Mirela Stefanescu, Admin. facultate - Lect.dr. Cristina Flaut. 
6. Incepând cu anul univ. 2005-2006 se va înfiinţa Scoala Masterală, administrată de către 

universitate, fapt ce va afecta statele de funcţiunii ale facultăţii. 
7. Pentru organizarea Zilei Porţilor Deschise se vor realiza 1000 pliante şi 400 CD-uri cu 

prezentarea facultăţii, materiale ce se vor distribui gratuit.    
 

 

 

  

DECAN, 

 

 

Prof. dr. Wladimir-Georges Boskoff 
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EXTRAS  

din şedinţa Consiliului Profesoral din data de 30.03.2006 

 

 

 
1. Datorită neorganizării corespunzătoare a materialelor ce privesc criteriile de 

promovabilitate a studenţilor de la studii de licenţă şi de la forma de învăţământ de lungă 

durată, se amână discuţia pentru şedinţa Consiliului Profesoral din data de 06.04.2006. 

 

2. Toţi membrii Centrului de Cercetare al facultăţii trebuie să-şi completeze lista lucrărilor, 

articolelor şi cărţilor publicate în ultimii ani şi să o depună la decanat. 

 

 

 

  

 

DECAN, 

 

 

Prof. dr. Wladimir-Georges Boskoff 
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EXTRAS  

din şedinţa Consiliului Profesoral din data de 06.04.2006 
 

1. S-au aprobat criteriile de promovabilitate a studenţilor, astfel: 

  BOLOGNA 
I. După anul I 

a.                              stud.  50% credite →  anul II ≥
b. 10 credite     stud.  50% credite  anul II cu Prelungirea şcolarităţii cu 1, 2 semestre pt. 

promovarea creditelor restante (pt. îndeplinirea condiţiei a.), cu taxă de refacere a activităţii la 

disciplinele respective.  

≤ < →

  Dacă după sesiunile din iarnă şi vară din anul II nu îndeplineşte condiţia a.  EXMATRICULAT. →
c.                              stud. <  10 credite  EXMATRICULAT  →

II. După anul II – fără condiţii de promovabilitate 

III. După anul III 

a.   stud. <  100% credite din anii I + II + III de studiu  Prelungirea şcolarităţii pt. promovarea 

tuturor creditelor obligatorii din planul de învăţământ, cu taxă de refacere a activităţii la disciplinele 

respective.   

→

 
  STUDII DE LUNGĂ DURATĂ 
I. După anul II 

a.                          stud.  90credite →  anul III ≥
b. 60 credite ≤  stud.  90credite →  anul III cu Prelungirea şcolarităţii cu 1,2 semestre pt. 

promovarea creditelor restante (pt. îndeplinirea condiţiei a.), cu taxă de refacere a activităţii la 

disciplinele respective.   

<

       Dacă după sesiunile din iarnă şi vară din anul III nu îndeplineşte condiţia a. EXMATRICULAT. →
c.                       stud. <  60 credite   EXMATRICULAT  →
Studenţii de la studii de lungă durată, exmatriculaţi la sfârşitul anului II, se pot reînmatricula cu taxă în 

sistemul Bologna, urmând să susţină diferenţele corespunzătoare planurilor de învăţământ diferite. 

II. După anul III – fără condiţii de promovabilitate 

III. După anul IV   

a. stud. <  100% credite din anii I + II + III+IV →  Prelungirea şcolarităţii pt. promovarea tuturor 

creditelor obligatorii din planul de învăţământ, cu taxă de refacere a activităţii la disciplinele 

respective.   

2. Cadrele didactice au obligaţia să se prezinte la cursuri la ora programată, fără întârzieri, şi 

să nu încheie înainte de terminarea celor 50 de minute. 

 

 



3. Festivitatea de decernare a titlului de Doctor Honoris Causa D-lui Prof. dr. Serban Basarab 

va avea loc în data de 26 mai 2006. 

4. Centrul de Cercetare al facultăţii va fi evaluat de o comisie de specialişti din Iaşi pe data de 

2 mai 2006. Dl. Prof. dr. Marius Crăciun se va ocupa de actualizarea informaţiilor de pe 

site-ul universităţii, secţiunea Centrului de Cercetare. 

  

 

 

  

 

DECAN, 

 

 

Prof. dr. Wladimir-Georges Boskoff 
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