
 

 
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 Consiliului Profesoral din data de 01.06.2006 

 
1. S-au aprobat în unanimitate reglementările privind condiţiile de desfăşurare a examenului 

de licenţă pentru absolvenţii nevăzători. 

2. Se va efectua o comandă, către tipografia universităţii, de 175 exemplare din Ghidul 

studentului, pentru anul I. 

3. Miercuri, 07.06.2006, toate cadrele didactice care vor ţine cursuri la anul II de studiu 

(2006-2007) vor preda forma electronică a cursurilor. Responsabili: Şefii de Catedră. 

4.  Pentru examenul de Admitere 2006, s-a suplimentat numărul de locuri bugetate, astfel: 

a. studii de licenţă – 2 locuri; 

b. studii masterale – 6 locuri (coeficient - 1,5). 

5. Datorită numărului mic de studenţi promovaţi din anii terminali, s-a aprobat (cu 8 voturi 

“pentru”, 4 “împotrivă” şi o abţinere) o sesiune suplimentară, în zilele de 12, 13 şi 14 iunie 

2006, numai pentru studenţii care mai au maxim 2 restanţe. 

6. S-a hotărât ca începând cu anul univ. 2006-2007 să nu se mai acorde nicio sesiune 

suplimentară, cu 11 voturi “pentru” şi 2 abţineri.  

7. S-a aprobat în unanimitate dosarul de concurs al D-lui Asist. dr. Nicola Aurelian. 

8. S-au desemnat următorii responsabili: 

a. Conf. dr. Luminiţa Cosma – multiplicarea Ghidului studentului; 

b. Asist. drd. Marian Ciucă – promovarea sesiunii suplimentare pentru anii terminali, 

pe site-ul facultăţii. 

 

  

 

DECAN, 

 

Prof. dr. Wladimir-Georges Boskoff 
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EXTRAS  

din şedinţa Consiliului Profesoral din data de 14.09.2006 

 

 
1. S-a aprobat în unanimitate recapitularea materiei de liceu la disciplinele fundamentale 

(Algebră, Geometrie, Analiză) pentru studenţii de la Domeniul Matematică, anul I, sem. I. 

2. S-a aprobat în unanimitate ca materiile fundamentale de la Domeniul Informatică, anul I, 

sem. I şi II, să fie predate cu definiţii, teoreme, exemple utile. Cursul de ASD de la anul I 

necesită 5 cursuri de familiarizare cu programul de lucru. 

3. In urma concursului de Admitere, sesiunile iulie şi septembrie 2006, au rămas neocupate 

10 locuri fără taxă, locuri ce vor fi redistribuite către o altă facultate din Universitate, în 

schimbul unei sume ce se va negocia. 

4. S-a aprobat cu 12 voturi “pentru”, 3 voturi “împotrivă” şi o abţinere ca admiterea la 

Facultatea de Matematică şi Informatică, începând cu anul univ. 2007-2008, să se facă prin 

concurs de dosare. 

5. S-au aprobat în unanimitate propunerile de acordare a titlului de Doctor Honoris Causa: 

a. Prof. dr. Stere Ianoş (Universitatea Bucureşti) – octombrie 2006; 

b. Prof. dr. Dorin Popescu – martie 2007. 

6. In anul univ. 2006-2007 cadrele didactice vor ţine evidenţa prezenţei studenţilor la cursuri, 

seminarii/laboratoare şi vor ţine cont de aceasta la examene. 

  

 

DECAN, 

 

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

din data de 30.09.2006 
 
 
 
 
 

1. S-a hotarat ca studentii din anul II sa poata promova in  anul III cu minim 30 de credite, 
urmand ca in anul III de studiu sa promoveze creditele restante de pana la 90, cu taxa la 
credit. 

 
2. S-a aprobat repartizarea numarului de locuri fara taxa pe specializari, de la trunchiul 

comun, dupa cum urmeaza:  
CLD, anul I:  

- Matematica-Informatica  - 22 de locuri; 
- Matematica – 20 de locuri. 

CLD, anul II:  
- Matematica-Informatica  - 29 de locuri; 
- Matematica – 20 de locuri. 
 

3. S-a hotarat transferul studentilor de la Colegiul de Informatica, anul III la specializarea 
Informatica, anul III. Studentii fara taxa isi vor plati taxa de scolarizare pentru anul IV de 
studiu. 

 
 
 
 

DECAN, 
 

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

din data de 05. 10.2006 
 
 

1. Lista temelor de Licenta, sesiunea iunie 2007, trebuie finalizată: 
• Pentru matematica lista este completa 
• Pentru informatica este in curs de completare - termenul este de 2 saptamani. 

 
2. Subiectele de licenţă pentru specializarea Informatica vor conţine 16 discipline de 

informatica (10 subiecte fiecare diciplină) si 4 discipline de matematica (10 subiecte 
fiecare diciplina). 

 
3. Indrumatori de grupe de la anul I vor efectua saptamanal cate 2 ore de program cu studentii 

(informatii generale), iar cadrele didactice care predau cursuri/seminarii la anul I vor 
efectua cate 2 ore de consultatii / saptamană, deoarece materia din anul I este materie de 
baza pentru ceilalti ani.  

 
4. Asistentii au obligatia ca pana la data de 12.10.2006, sa elaboreze seminarii in format 

electronic, fiecare seminar cuprinzand cate 6 probleme cu rezolvare. Seminariile in format 
electronic vor fi trimise sefilor de catedra. 

 
5. Rectoratul a semnat Statele de functiuni pentru anul universitar 2006/2007. 

 
6. Cele 11 locuri fara taxa, ramase disponibile in urma admiterii din sesiunile iulie-

septembrie 2006, au fost repartizate altor facultati contra unor sume de bani. 
 

7. La Scoala doctorala s-a ocupat locul cu frecventa, fara bursa, iar locul cu frecventa, cu 
bursă a fost repartizat la o alta facultate in schimbul a ½ din contravaloare. 

• Doctoranda Olteanu Anda din anul II si-a sustinut proiectul si a obtinut nota 10, iar 
doctoranda Georgescu Luminita nu l-a sustinut, urmând să-şi clarifice situaţia în 
anul univ. 2006-2007. 

 
8. Se aproba schimbarea titlului tezei de doctorat a D-lui …................…. , titlu ce va fi 

stabilit de catre conducator impreuna cu doctorandul. 
 

9. In ceea ce priveste destinatia salii P5, discutia se amana pentru urmatoarea sedinta. 
 



10. Pentru buna desfasurare a procesului de invatamant si pentru realizarea notei finale a unei 
discipline, studentii din anii I si II (Bologna) vor fi supusi unei testări, la fiecare 4 
saptamani. 

 
11. S-a aprobat in unanimitate criteriile de reordonare a studentilor (Bologna) pe locurile fara 

taxa, astfel: 
1. media aritmetica 
2. punctaj (nota x numar credite disciplina). 

 
12. Nu s-a aprobat cererea de reinamtriculare a studentului Turbatu-Juganaru Teodor, 

exmatriculat la cerere de la specializarea Matematica-Informatica ID, anul IV 
complementar. 

 
 
 

 
 
 
 
 

DECAN, 
 
 

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

din data de 26. 10.2006 
 
 
 

1. Se vor întocmi 3 dosare pentru acreditarea studiilor de Licenţă, câte unul pentru fiecare 

specializare (Matematică, Informatică şi Matematică-Informatică). 

2. La studiile de Master rămân valabile cele două specializari, pentru care se vor întocmi dosare de 

acreditare. In plus, specializarea Structuri Fundamentale va fi propusă ca masterat de cercetare, 

pentru sprijinirea Şcolii Doctorale, dar, mai întâi, se va verifica dacă numărul de cadre didactice 

cuprinse în Statul de Funcţiuni al Facultăţii de Matematică şi Informatică, pe post de profesor şi 

conferenţiar,  acoperă necesarul de cadre pentru cele trei masterate. 

3. In întocmirea dosarelor de acreditare, prioritatea o constituie dosarele pentru studiile de Licenţă.  

4. Indrumătorii de la Master trebuie să realizeze un istoric al absolvenţilor de master în ceea ce 

priveşte locul de muncă de dinainte şi după absolvirea studiilor masterale. 

Lista absolvenţilor, cu adrese şi numere de telefon, începând cu promoţia 2001, va fi întocmită 

de Cioca Claudia. 

5. S-au aprobat temele de Licenţă pentru sesiunea iunie 2007, cu modificări şi completări. 

6. S-au aprobat comisiile de licenţă/absolvire/disertaţie, sesiunea iunie 2007, după cum urmează: 

• Specializarile M + MIE 

Preşedinte:  Prof. dr. Crăciun Marius  

Membri:   Conf. dr. Ene Viviana 

   Conf. dr. Cosma Elena 

   Conf. dr. Mancaş Christian 

Secretar:   Prep. drd. Cîrlig George 

 



• Specializarile MI + MID + Colegii 

Preşedinte:  Prof. dr. Leahu Alexei  

Membri:   Lect. dr. Popovici Mircea 

   Conf. dr. Bărbulescu Alina 

   Conf. dr. Mîndruţă Cristina 

   Lect. drd. Bogdan Crenguţa 

Secretar:   Prep. drd. Udrescu Tudor 

 

• Specializarea Informatică 

Preşedinte:  Prof. dr. Popa Constantin  

Membri:   Conf. dr. Petac Eugen 

   Conf. dr. Popescu  Elena 

   Lect. dr. Chelai Ozten 

Secretar:   Lect. dr. Nicola Aurelian 

 

• Master 

Presedinte:  Prof. dr. Ştefănescu Mirela 

Membri:   Prof dr. Boskoff Wladimir 

Conf. dr. Zaharescu Eugen 

   Lect. dr. Homentcovschi Laurenţiu 

Secretar:   Asist. drd. Bobe Alexandru 

 

7. S-a propus ca titlu de teză doctorat “Probleme de valori proprii. Bifurcaţii”. 

8. S-a aprobat ca bursele la Facultatea de Matematică şi Informatică, în anul universitar 2006-2007, 

să se acorde studenţilor cu şi fără taxă / cursuri de zi, cu medii de până la 8,25 pentru studiile de 

Licenţă şi 8,50 pentru studiile de Master. 

9. S-a hotărât ca sala E8 să fie igienizată şi organizată ca sala de conferinţe, urmând a fi dotată cu 

scaune cu măsuţă ataşată, ecran videoproiector etc. 

10. Studenţii din anul I, care participă la proiectul Primăriei de semaforizare, vor fi scutiţi de practica 

din perioada de vară.  

 
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: 0241 – 618070 / Fax: 0241 - 612300 

 
 

EXTRAS 
din şedinţa Consiliului Profesoral 

din data de 16. 11.2006 
 
 
 

1. In urma analizei scrisorii SPSR către Consiliul Naţional al Rectorilor, către Decanii Facultăţilor 
de Matematică şi Informatică şi către ARACIS, Consiliul Profesoral a analizat oportunitatea unui 
răspuns şi a elaborat respectivul răspuns spre a fi trimis forurilor sus-menţionate. 

 
2. Profesorul A. Leahu explică de ce numele său apare pe scrisoarea sus-menţionată. 

Decanul, Prof. univ. dr. Wladimir-Georges Boskoff, aminteşte membrilor Consiliului Profesoral 
că Dl. Prof. univ. dr. A. Leahu şi-a exprimat, în şedinţa CP din data de 19.05.2005, acordul cu 
propunerea din planurile de învăţământ sistem Bologna, legată de studiul probabilităţilor şi 
statisticii la Domeniul Matematică, Specializarea Matematică, asa cum apar în Ghidul de studii. 
Decanul propune suspendarea din Consiliul Profesoral a D-lui Prof. univ. dr. Alexei Leahu, 
semnatar al scrisorii SPSR, datorită inconsecvenţei acestuia şi afectării imaginii programului de 
studii de la Domeniul Matematică, Specializarea Matematică din Universitatea “Ovidius” 
Constanţa, deoarece în scrisoare se prezintă o situaţie neconformă cu realitatea şi cu strategia 
facultăţii. In urma votului s-a hotărât excluderea D-lui Prof. dr. Alexei Leahu din Consiliul 
Profesoral, cu 9 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” şi 3 abţineri (studenţii nu au avut drept de 
vot, conform Statutului). 
 

3. S-a aprobat cererea studenţilor din anul IV de la specializarea Matematică-Informatică în limba 
engleză, în ceea ce priveşte înlocuirea unei discipline din lista de subiecte pentru examenul de 
licenţă, seiunea iunie 2007. Eventualele solicitări ulterioare, privitoare la examenul de licenţă, 
vor fi supuse atenţiei preşedintelui comisiei de licenţă. 

 
 
 
 
 

DECAN, 
 
 

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

din data de 30. 11.2006 
 
 

1. S-a aprobat în unanimitate rezultatul alegerilor de la Catedra de Informatică şi Metode Numerice, în 

ceea ce priveşte reprezentanţii Catedrei în Consiliul Profesoral. Cadrele didactice alese sunt: 

- Lect. dr. Ozten Chelai; 

- Lect. dr. Aurelian Nicola. 

2. Pentru întocmirea Dosarelor de Acreditare/Autorizare, în conformitate cu cerinţele Ghidului de 

evaluare a calităţii programelor de studii, se vor realiza/completa următoarele documente: 

- programele analitice – numărul de ore alocat fiecărei teme; 

- fişa disciplinei – evaluarea cunoştinţelor (detaliat); lista temelor/proiectelor pentru 

acasă; strategii de predare actualizate; 

- calitate – evaluarea anuală; 

- baza materială – inventariere; 

- cursuri şi seminarii în format electronic; 

- tabele nominale cu absolvenţii facultăţii şi locul angajării lor; 

- planurile de învăţământ – modificări şi precizări asupra obiectivelor generale şi 

specifice; 

- evaluarea colegială şi evaluarea de către Seful de Catedră; 

- aprobarea de catre CP a strategiei de cercetare pe termen lung si a programelor de 

cercetare pe termen scurt si mediu; 

- formarea Comisiei de Calitate a facultăţii, 

şi se vor cere Biroului Senatului următoarele informaţii: 

- Regulamentul privitor la iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a 

programelor de studiu; 

- Cadrul Naţional al Calificărilor; 

- raportul între numărul de cadre didactice titulare cu norma de bază în universitate şi 

numărul total de studenţi înmatriculaţi; 



- chestionarul pentru evaluarea nivelului de satisfacţie al studenţilor, în raport cu 

dezvoltarea profesională şi personală. 

3. Situaţia încasărilor taxelor de şcolarizare ale studenţilor se va realiza pâna la data de 15.12.2006, de 

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

4. Situaţia temelor de licenţă  distribuite va fi realizată de către Prodecan, D-na Prof. dr. Mirela 

Ştefănescu, pe baza cererilor depuse de către studenţi. 

5. S-au aprobat criteriile de calculare a mediei de admitere la Facultatea de Matematică şi Informatică, 

sesiunea iulie 2007: 

N1 - media de bacalaureat        - 20%  

(12 voturi “pentru” şi 2 voturi “împotrivă”); 

N2 - nota de la bacalaureat la disciplina matematică sau informatică   - 30% 

(11 voturi “pentru” şi 3 voturi “împotrivă”); 

N3 - media mediilor anuale din liceu la disciplina matematică sau informatică - 50%   

(10 voturi “pentru” , 3 voturi “împotrivă” şi o abţinere), 

  Notă: disciplina Informatică de la N3 reprezintă media tuturor disciplinelor de Informatică 

studiate în liceu. 

 Informaţii referitoare la concursul de Admitere, sesiunea iulie 2007, se vor introduce pe site-ul 

facultăţii, în cel mai scurt timp.   

6. S-au aprobat următoarele Comisii de concurs: 

- Catedra de Matematică: 

 1.     Conferentiar universitar, Pozitia 20 din Statul de functiuni al Catedrei de Matematica 
Disciplinele : Curriculum si evaluare in matematica scolara, Capitole speciale de analiza pentru 
pregatirea profesorilor 

Presedinte: Prof. dr. Wladimir Boskoff 
Membri:  Prof. dr. Mirela Stefanescu, Universitatea “Ovidius” 

         Prof. dr. Ion Chitescu, Universitatea Bucuresti 
         Prof. dr. Constantin Popa, Universitatea “Ovidius” 
    Prof. dr. Silviu Sburlan, Academia Navala “Mircea cel Batran” 
 

 2.     Asistent universitar, Pozitia 21 din Statul de functiuni al Catedrei de Matematica 
Disciplinele: Mecanica I/ II, Mecanica teoretica, Algebra (Algebra liniara), Geometrie analitica si 
diferentiala, Algebra I, Practica la calculator. 

Presedinte:  Conf. dr. Viviana Ene 
Membri:  Prof. dr. Mirela Stefanescu 

         Prof. dr. Wladimir Boskoff 
         Prof. dr. Marius Craciun 
 
 
 
 



- Catedra de Informatică şi Metode Numerice (2 posturi de asistent şi 1 post de lector): 

Preşedinte:  Prof. univ. dr. Popa Constantin 

Membri: Conf. dr. Petac Eugen 

Conf. dr. Mancaş Christian 

Lect. dr. Chelai Ozten 

Lect. dr. Rusu Andrei  

 

7. S-a aprobat programul doctoral al D-rei Badea Gabriela Maria. 

 
 
 

DECAN, 
 
 

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

din data de 21.12.2006 
 
 
 
 

1. S-a aprobat în unanimitate rezultatul alegerilor Ligii studentilor, în ceea ce priveşte reprezentarea 

studenţilor în Consiliul Profesoral. Studentul ales este Cernat Corina (Matematică – anul IV). 

2. S-a aprobat traducerea planurilor de învăţământ în limba engleză de la specializările Matematică-

Informatică, Matematică, Matematică-Informatică în limba engleză, pentru realizarea Suplimentului 

la Diploma de Licenţă. 

3. S-au aprobat planurile de cercetare ale celor 2 Catedre. 

4. S-a aprobat ca examanul de licenţă, sesiunea februarie 2007, să se desfăşoare în perioada 5-11 

februarie 2007, după un program realizat de către preşedintele comisiei. 

5. Evaluarea cadrelor didactice de către studenţi se va realiza la primul examen al fiecărei specializări, 

studenţii urmând să completeze chestionarele pentru toate disciplinele din semestrul I.  

 
 
 

DECAN, 
 
 

Prof. univ. dr. Wladimir-Georges BOSKOFF 
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din sedinta  Consiliului Profesoral 
din data de 11.01.2007 

1. entru posturile din semestrul I, dupa cum urmeaza: 

a) 

 D-lui Anghel Panait, 
 Senatului universitatii, spre aprobare. 

b) 
i Cirlig George Valentin a fost aprobat in unanimitate, fiind apreciat 

a) agos, pentru postul de 

b) lena, pentru postul de Asistent 

c) or, pentru postul de 

oţi candidaţii au fost apreciaţi de membrii Catedrei de Informatică şi Metode Numerice. 

2. Au fost r  de merit pentru anul 2007: 
n 

s (din 2006) 

 rezervă 

 
 

EXTRAS 

 
S-au validat concursurile p
Catedra de Matematica 

Lect. dr. Anghel Panait – conferentiar 
Comisia de concurs recomanda Consiliului Profesoral promovarea D-lui Anghel Panait pe postul 
de Conferentiar, iar Consiliul Profesoral a aprobat in unanimitate dosarul
urmand ca acest dosar sa fie inaintat
Prep. drd. Carlig George – asistent 
Dosarul de concurs al D-lu
de membrii Catedrei sale. 

Catedra de Informatica si Metode Numerice 
A  fost aprobat in unanimitate dosarul de concurs al D-lui Sburlan Dr
Lector din Statul de Functiuni al Facultatii de Matematica si Informatica. 
A  fost aprobat in unanimitate dosarul de concurs al D-nei Bautu E
din Statul de Functiuni al Facultatii de Matematica si Informatica. 
A  fost aprobat in unanimitate dosarul de concurs al D-lui Udrescu Tud
Asistent din Statul de Functiuni al Facultatii de Matematica si Informatica. 
T
 

 ap obate urmatoarele gradatii
- Prof. dr. Popa Constanti
- Prof. dr. Popa Dumitru 
- Prof. dr. Stefanescu Mirela 
- Prof. dr. Craciun Mariu
- Conf. dr. Ene Viviana 
- Conf. dr. Popescu Elena 
- Lect. dr. Flaut Cristina (din 2006) 
- Lect. dr. Anghel Panait (din 2006) 
- Prof. dr. Boskoff Wladimir-Georges  -
- Conf. dr. Barbulescu Alina – rezervă 



3. Au fost r erit pentru anul 2007: 

 

dru 

- Lect. dr. Nicola Aurelian - rezervă 

4. onsemnat in Ghidul 

5. inariilor 

6. buie întocmite într-un timp cât mai scurt, prioritare fiind cele pentru studiile 

7. de catre CNCSIS până în luna octombrie 2007, urmând să fie 
evaluat pentru continuarea activităţii. 

 
 

 
 

 
DECAN, 

Prof. univ. dr. Wladimir-Georges BOSKOFF 

 ap obate urmatoarele salarii de m
- Conf. dr. Petac Eugen 
- Lect. dr. Popovici Mircea
- Lect. dr. Rabaea Adrian 
- Lect. drd. Pelican Elena 
- Asist. drd. Ciuca Marian 
- Asist. drd. Bobe Alexan
- Prep. drd. Bautu Elena 
- Lect. dr. Chelai Ozten – rezervă 

 
S-a aprobat in unanimitate ca  sistemul de notare al studenţilor să fie cel c
studentului (pondere notă activitate seminar/laborator + pondere notă examen). 
S-a stabilit ca data de 31 martie 2007 să fie termenul final pentru elaborarea cursurilor si sem
in format electronic, pentru anii I – III (studii de licenţă – Bologna). 
Fişele disciplinelor tre
de licenţă (Bologna). 
Centrul de Cercetare este recunoscut 

 

 

 
 



  

 
MINISTERUL   EDUCAŢIEI   ŞI  CERCETĂRII 

UNIVERSITATEA “OVIDIUS” CONSTANŢA 
FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ 

B-dul Mamaia nr. 124, RO – 900527 Constanţa 
Tel: 0241 – 618070 / Fax: 0241 - 612300 

    

din sedinta  Consiliului Profesoral 
din data de 01.03.2007 

1. In
- 

 timpul consultaţiilor, după un program stabilit de titularul de curs 

- etică şi se va aloca o pondere 

- estanţe şi măriri ale disciplinei “Sisteme de operare”  

- i de curs se va desfăşura săptămânal, nu modular ca în 
semestrul I, iar cursul va fi eficientizat.  

2. . Elena Popescu prezintă stadiul programului de calitate la Facultatea de Matematică şi 
In

- e de funcţionare a sistemul de credite, de acordare a burselor etc existente pe site-ul 

e angajează în mai puţin de 2 ani de la absolvire; 

- chestionare de evaluare a cadrelor didactice de către studenţi. 

3. ca traducerea titlurilor acordate absolvenţilor, pentru suplimentul la diplomă, să fie 
ur

 
 

EXTRAS 

 
 

 ceea ce priveşte memoriul studenţilor de la Informatică – anul II, s-au hotărât următoarele măsuri: 
în semestrul al II-lea se vor relua cursurile neînţelese de către studenţi şi/sau se va răspunde la 
întrebările acestora, în
împreună cu studenţii; 
notarea studenţilor – se va acorda punctul din oficiu la partea teor
mai mare notei de laborator din nota finală a examenului; 
în timpul sesiunii de vară, examenele de r
se vor desfăşura în prezenţa unei comisii; 
în semestrul al II-lea activitatea titularulu

 
D-na Conf. dr

formatică: 
- bază materială corespunzătoare; 
- planurile de învăţământ aliniate la Procesul Bologna; 

regulament
facultăţii; 

- programe analitice + fisa disciplinelor; 
- absolvenţii facultătii noastre s
- analiza sesiunii de examene; 

 
  S-a hotărât 

mătoarele: 
- licenţiat – Bachelor of  Science; 
- absolvent masterat – Master of Science.  



Pentru absolvenţii Colegiilor, care obţin titlul de informatician, precum şi pentru denumirile 

e Limbi Străine. 

4. D-na C f  Concursului de Matematică şi activitatea Centrului 
de Preg ir
Concursul

ea loc discuţii cu studenţii 

Centrul de Pregatire pentru Copii Performanti - concluzii 
- puncte tari – funcţionează conform programului de pe site; 
- pucte slabe – frecvenţa mică la cursuri.  

 

 

 
 

 

 
 

Prof. univ. dr. Wladimir-Georges Boskoff 

specializărilor Facultăţii de Matematică şi Informatică, traducerea se va face cu ajutorul unui 
cadru didactic de la Departamentul d
 

on . dr. Viviana Ene prezintă rezultatele
at e pentru Copii Performanti: 

 de Matematică - concluzii 
- puncte tari – organizare foarte buna 
- puncte slabe – rezultatele slabe ale studenţilor (vor av

referitoare la aceste rezultate). 

 
 

 

DECAN, 
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din sedinta  Consiliului Profesoral 
din data de 16.03.2007 

1. rea la concurs pentru ocuparea postului de 
conferenţiar, şi cu un articol ISI acceptat spre publicare.  

2. 
că parte din 

domeniul corespunzător postului (domeniul matematică şi/sau domeniul informatică).   

3. 

e vor ţine cont de 
şi de ac vitatea din cadrul facultăţii a cadrului didactic ce doreşte să se deplaseze.  

4. 
a. Planurile de învăţământ vor conţine un număr 

m m de 60 credite pentru disciplinele obligatorii. 

5. Rezulta le
- 

, per global ele 

or continua asistenţa colegială (conform planificării stabilite împreună cu cadrul 
idactic asistat).   

6. cizia aparţine Sefilor de 
Catedră, urmând ca dosarele să fie supuse aprobării Consiliului Profesoral. 

 
DECAN, 

Prof. univ. dr. Wladimir-Georges Boskoff 

 
EXTRAS 

 
 

S-a aprobat, cu 16 voturi “pentru” şi o abţinere, participa

 
S-a aprobat, cu 8 voturi “pentru”, 6 voturi “împotrivă” şi o abţinere, ca cel putin unul din articolele 
ISI cu care se participă la concursul pentru ocuparea postului de conferenţiar să fa

 
S-a aprobat, cu 10 voturi “pentru” şi 5 voturi “împotrivă”, ca perioada maximă de deplasare în 
străinătate să fie de maxim 3 luni, dar cu desemnarea unui înlocuitor pentru activitatea didactică. 
Pentru înlocuitor se va cere acordul Şefului de Catedră, precum şi al Decanului, car

ti
 

S-a hotărât ca în perioada 16 aprilie - 20 mai 2007, Sefii de Catedră să întocmească dosarele de 
Acreditare şi Autorizare pentru specializările Bologn

axi
 

te  evaluării cadrelor didactice de către studenţi: 
pe facultate – rezultate bune în limita a 75% din punctajul maxim, pentru toate cadrele 
didactice, totuşi la 4 cursuri, 4 cadre didactice au sub această limită, însă
sunt pozitiv evaluate (75%). Decanul va purta discuţii cu fiecare în parte. 

Şefii de Catedră v
d
 
În ceea ce priveşte scoaterea posturilor la concurs în sem. al II-lea, de
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EXTRAS 
din sedinta  Consiliului Profesoral 

din data de 10. 05.2007 
 
 

1. Conform noilor reglementari de organizare a examenului de finalizare a studiilor, 

sesiunea iunie 2007 s-a hotarat: 

a. Nota indrumatorului de proiect sa participe la nota finala acordata la prezentarea 

si sustinerea publica a lucrarii de licenta/absolvire; 

b. Completarea comisiilor de licenta cu cate un membru, dupa cum urmeaza:  

M + MIE  – Lect. univ. dr. Flaut Cristina 

Info  – Lect. univ. dr. Rusu Andrei 

Master  – Lect. univ. dr. Sburlan Dragos 

2. Se vor propune teme de licenta pentru sesiunea iunie 2008,  minim 7 teme/cadru didactic 

–  termen joi 17.05.2007. 

3. S-a propus amanarea autorizarii/acreditarii specializarilor Bologna pana anul viitor, dar  

cu pregatirea documentelor inca de acum. 

4. Pentru eliberarea suplimentelor la diploma, pentru promotiile anterioare, se vor revedea 

planurile de invatamant astfel incat sa se obtina 60 credite/an, respectiv 240 credite 

pentru inscrierea la examenul de licenta, 180 credite pentru examenul de absolvire si 120 

de credite pentru examenul de disertatie. 

5. Trebuie urgentata elaborarea cursurilor si seminariilor in format electronic. Pentru anul I, 

cursurile de matematica sunt elaborate complet iar pentru anul II mai trebuie semestrul II, 

iar pentru disciplinele de informatica inca nu sunt complete pentru niciun an. 

6. Se vor intocmi dosarele de autorizare pentru cele 3 masterate propuse pentru anul 

universitar 2007/2008 – termen 20 decembrie 2007. 



7. Facultatea de Matematica si informatica are un grant CNCSIS aprobat in cadrul 

ingineriei, condus de D-na Conf. dr. Barbulescu Alina. 

8. S-a aprobat titlul lucrarii de doctorat pentru d-ra Olteanu Anda: ,,Aspecte combinatoriale 

in studiul grupurilor Coxeter”. 

9. S-a discutat dosarul de concurs, al Dlui Popovici Mircea, pentru postul de conferentiar. 

Toate referatele, inclusiv cel de sinteza,  apreciaza dosarul cu ,,foarte bine”. S-a votat cu 

10 voturi ,,pentru” si  3 ,,abtineri” ca dosarul sa fie inaintat Senatului. 

10. Pentru respectarea hotararii CP-lui, din data de 01.03.2007, ca articolele ISI sa fie 

publicate in reviste din domeniul pentru care candideaza cadrul didactic, acceptarea 

dosarului pentru participarea la concurs va fi responsabilitatea decanului, nu a sefului de 

catedra. 

11. S-a hotarat urmatoarea comisie, pentru sustinerea examenului restant la disciplina 

Sisteme de operare, titular de curs conf. dr. Mindruta Cristina:  

- conf. dr. Popescu Elena – responsabil calitate FMI; 

- conf. dr. Zaharescu Eugen;  

- lect. dr. Bogdan Crenguta;  

- asist. drd. Bautu Elena (titular laborator). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DECAN, 

 
Prof. univ. dr. Wladimir-Georges BOSKOFF 



     
 

EXTRAS 
din sedinta  Biroului  Consiliului Profesoral 

din data de 17.05.2007 
 
 

1. Conform hotararii CP-ului nr. 4 / 10.05.2007, planurile de invatamant care nu au 60 
credite/an, vor fi completate/modificate astfel: 

- Master MCTIM – promotia 2006 – se adauga “Sustinerea lucrarii de disertatie – 18 
credite”; 

- Master DM – promotia 2006 - se adauga “Sustinerea lucrarii de disertatie – 25 
credite”; 

- Colegiul de Tehnologie Informatica – se modifica nr. de credite al disciplnei 
“Algebra” (anul I - sem. I) - 6 credite; 

- Specializarea Matematica-Informatica (anul I – 1999/2000) – se modifica nr. de 
credite al urmatoarelor discipline: 

• Analiza I – 6 credite; 
• Algebra I – 6 credite; 
• Utilizarea calculatorului – 6 credite; 
• Geometrie analitica I – 6 credite; 
• Limba engleza – 2 credite; 
• Optional I (Aritmetica si teoria numerelor) – 4 credite; 
• Algebra II – 6 credite; 
• Analiza II – 6 credite; 
• Geometrie analitica II – 6 credite; 
• Practica pe calculator – 3 credite; 

-  pentru planurile de invatamant la care nu se pot preciza modificarile necesare 
(deoarece exista absolventi care au sustinut examenul de licenta/absolvire in 
sesiunea 2006, dar care au fost inmatriculati in ani universitari diferiti si, implicit, 
au studiat planuri de invatamant diferite), se va solicita firmei The Red Point sa 
permita utilizatorilor UMS modificarea numarului de credite aferent disciplinelor 
(chiar daca acestea au fost deja asignate studentilor si le-au fost introduse notele) – 
procedura nepermisa in acest moment.  

 
2. S-a hotarat ca, incepand cu anul univ. 2006-2007, media examenului de disertatie sa fie 

media notelor acordate de membrii comisiei de disertatie.  
 
 

DECAN, 
 

Prof. univ. dr. Wladimir-Georges BOSKOFF 
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EXTRAS 

din sedinta  Consiliului  Profesoral 
din data de 14.06.2007 

 
 

1. S-au analizat fisele de evaluare a cadrelor didactice de catre studenti. Pentru fiecare profesor s-a 

analizat fisa de la o singura disciplina, aleasa in mod aleator, si s-a constatat ca rezultatele sunt 

diferite de cele din sesiunea de iarna, motiv pentru care se impun urmatoarele masuri: 

a. Numarul de ore de examinare va fi stabilit de catre FMI si va fi respectat de catre toate 

cadrele didactice; 

b. Va fi respectat modul de formare a notei finale (procentele), asa cum a fost stabilit si 

comunicat la inceputul semestrului. 

2. D-na conf. Ene Viviana propune ca pe viitor analiza fiselor de evaluare sa se faca la doua 

discipline. 

3. Deoarece la disciplina ,,Baze de date”, titular de curs conf. dr. Mancas Christian, apar cei mai 

multi restantieri, care nu se pot inscrie la examenul de licenta, s-au facut urmatoarele referiri si 

propuneri: 

a. Dl. Decan Wladimir Boskoff propune ca in data de 19.06.2007, la urmatorul Consiliu 

Profesoral, sa fie invitat dl. Conf. Mancas Christian, pentru a se analiza problema 

disciplinei ,,Baze de date”; 

b. Dl. Lect. dr. Nicola Aurelian propune ca la disciplinele unde sunt multi restantieri, la a 3-

a reexaminare sa se alcatuiasca o comisie de reexaminare iar corectura sa se faca dupa  

bareme strict intocmite; 

c. D-na conf. Ene Viviana isi exprima dezacordul in ceea ce priveste participarea d-lui conf. 

Mancas la CP, fiind de parere ca cea mai buna solutie este alcatuirea unei comisii de 

reexaminare. 

4.  S-a hotarat cu 12 voturi ,,pentru”, 1 vot ,,impotriva” si 0 ,,abtineri” ca Dl. Conf. Mancas 

Christian sa participe la sedinta din data de 19.06.2007. 

5. Elaborarea cursurilor si seminariilor din anii I si II (Bologna), in format electronic, este efectuata 

complet atat la Catedra de Informatica cat si la Catedra de Matematica.  



6. In cadrul Centrului de Cercetare exista 5 lucrari ISI ale membrilor, care corespund temei acestui 

centru. Pentru etapa de acreditare trebuie implicate persoane care aduc punctaj mare, apoi pot fi 

cooptate si alte persoane. Astfel, 

Nr. cercet. echiv = 1 x nr. prof + 0,7 x nr. conf + 0,4 x nr. lect + 0,1 x nr. asist. 

7. Acreditarea nu se va face pe specializari ci pe domenii, in acest sens fiind necesara intocmirea a 

doua dosare  - termen de pregatire a dosarelor: 1 octombrie 2008. 

8. D-na prof. Stefanescu Mirela relateaza concluziile la cele discutate la Workshopul: 

- invatamantul romanesc trebuie sprijinit; 

- trebuie marit coeficientul de finantare a studentilor fara taxa; 

- planurile de invatamant ale FMI coincid cu cele din alte centre universitare din tara. 

9. Referitor la Scoala Doctorala: 

a. Dl. Decan afirma ca plata membrilor comisiilor de doctorat se face de catre IOSUD, nu 

de catre facultate. Membrii interni (titulari) nu se platesc. 

b. D-na prof. Mirela Stefanescu aduce la cunostinta faptul ca sustinerea tezei de doctorat se 

plateste cu 300 $, iar plata referentilor depaseste aceasta suma. 

c. D-na conf. Ene Viviana propune ca teza de doctorat sa fie sustinuta in catedra domeniului 

din care face parte tema tezei, concluzionand ca la Catedra de Matematica exista experti 

care pot analiza aceste teze, nefiind necesara sustinerea lor in alte catedre. Comisiile de 

sustinere a tezelor de doctorat, propuse de conducatorul tezei, trebuie aprobate de 

Directorul Scolii Doctorale. Ultimele 3 teze, coordonate de Dl. Prof. dr. Dan Pascali, nu 

au fost prezentate in catedra de specialitate (Matematica), iar acest lucru trebuie corectat. 

10. S-a hotarat ca in data de 22 iunie 2007, ora 12.00, sa aiba loc decernarea titlului onorific ,,Doctor 

Honoris Causa” D-lui prof. Vasile Branzanescu, iar in data de 3 iulie 2007, ora 12.00, D-lui Prof. 

Alexandru Dinca. 

11. D-na Lect. dr. Flaut Cristina, in calitate de administrator facultate se va interesa la Serviciul 

Salarizare despre suma totala acordata ca spor de risc (15%) cadrelor didactice, pentru ca aceasta 

suma sa fie scazuta din fondul de salarii retinut de la FMI. 

12. S-a aprobat in Senat prelungirea activitatii D-nei Prof. dr. Mirela Stefanescu pentru o perioada de 

1 an universitar.  

 

 
DECAN, 

 
 

Prof. univ. dr. Wladimir-Georges BOSKOFF 
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