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EXTRAS 
din sedinta  Consiliului  Profesoral 

din data de 21.09.2007 
 
 

1. Pentru anul universitar 2007/2008, cadrele didactice au obligatia sa predea, in 
format electronic, cursurile si seminariile, dupa cum urmeaza: 

  - pentru anul  I, semestrul I si I; 
  - pentru anul II, semestrul I si II; 
  - pentru anul III, semestrul I. 

In cazul in care nu vor fi indeplinite aceste obligatii nu se vor semna fisele de pontaj  
si va fi autorizata neefectuarea platilor. 

2. Avand in vedere situatia financiara a facultatii, catedrele trebuie sa-si uniformizeze 
punctul de vedere in ceea ce priveste promovarea cadrelor didactice, prin intocmirea 
unor grile cu conditii minime de promovare. 

3.  La inceputul anului universitar 2007-2008, studentii vor primi un CD cu cursuri, un 
ghid al studentului si un minipachet cu programe educative de la Microsoft. 

4. La festivitatea de deschidere a noului an universitar, care va avea loc in data de 
01.10.2007, ora 13 in Aula Magna, vor participa indrumatorii de grupa. Responsabil 
cu festivitatea de deschidere a fost desemnat Dl. Lect. dr. Nicola Aurelian. 

5. Locurile fara taxa care nu au fost ocupate la Domeniul Matematica, in urma 
concursului de Admitere din sesiunile iulie-septembrie 2007, vor fi transferate cu 
acordul Rectorului la Domeniul Informatica. 

6. In anul universitar 2007-2008, pentru studiile de Licenta se vor forma urmatoarele 
grupe: 

- pentru anul I: 
i. Domeniul Informatica – 2 serii cu 4 grupe;  
ii. Domeniul Matematica - 1 grupa. 

- pentru anul II de studiu se va forma din Domeniul Matematica, 1 grupa la 
specializarea Matematica si 1 grupa la specializarea Matematica-Informatica. 

7. Dl. prof. Constantin Popa face precizarea ca in Statele de functiuni ale catedrei de 
Informatica a fost introdus un post de profesor consultant si ca sunt necesare 2 
posturi de preparatori. 

8. Dl. Decan precizeaza ca cele 2 posturi pot functiona in regim de plata cu ora iar 



pentru anul urmator se vor evalua necesitatile si posibilitatile financiare ale facultatii. 
9. Toate cadrele didactice si personalul didactic auxiliar vor beneficia de o marire 

salariala de 15% pentru conditii de risc, banii pentru aceste mariri fiind suportate de 
Ministerul Muncii. 

10. Catedra de Informatica propune acordarea titlului onorific "Doctor Honoris Causa"  
D-lui Filip Gheorghe. Propunerea va fi inaintata sedintei senatului din data de 25 
septembrie 2007. 

11. In anul univ. 2007-2008 se vor organiza Seminarii Stiintifice dupa cum urmeaza:  
 - Catedra de Matematica: 2 seminarii, vinerea; 
 - Catedra de Informatica: 1 + 2 seminarii studentesti, joia. 

12.  Acreditarea Centrului de Cercetare va avea loc pana in luna decembrie, responsabil 
fiind Dl. Prof. dr. Marius Craciun. 

13.  Pentru acreditarea specializarii Informatica se va pregati dosarul in acest an 
universitar si va fi depus anul viitor. 

14. Se preconizeaza ca masteratele vor fi acreditate automat daca domeniul din care 
fac parte este acreditat. In acest sens se vor cere lamuriri de la minister. 

 
 

 

 

 
DECAN, 

 
 

Prof. univ. dr. Wladimir-Georges BOSKOFF 



      
 
 
 

EXTRAS 
din sedinta  Consiliului Profesoral 

din data de 27. 09.2007 
 
 

1. S-a hotarat repartizarea a 155 CD-uri cu cursuri pentru studentii din anul I, Domeniul 

Informatica si a 45 CD-uri studentilor din anul I Domeniul Matematica. 

2. S-a stabilit ca repartizarea studentilor in camin sa se faca in ordinea descrescatoare a 

mediilor, prioritate avand studentii de pe locurile fara taxa. Drept de semnatura, in locul    

D-lui Decan, va avea Dl. Prof. Marius Craciun. 

3. Festivitatea de deschiderea a noului an universitar va tine maxim 35 minute si  va incepe cu 

o scurta prezentarea a facultatii. Vor lua cuvantul Dl. Decan, sefii de catedra si Dl. lect. 

Nicola Aurelian. 

4. S-a stabilit regulamentul de credite pentru promovarea studentilor astfel: 

 Pentru studii de Licenta: 

o Din anul I in anul II cu 33 de credite sau cu cel putin 10 credite, studentii avand 

obligativitatea sa plateasca la credit diferenta pana la 33; 

o Din anul II in anul III cu 33 de credite din anul I sau cu cel putin 10 credite, studentii 

avand obligativitatea sa plateasca la credit diferenta pana la 33 

 Pentru studii de Lunga durata: 

o Din anul III in anul IV cu 90 credite din anul I si II sau cu cel putin 30 credite, 

studentii avand obligativitatea sa plateasca la credit diferenta pana la 90. 

5. Pentru repartizarea studentilor pe specializari, Domeniul Matematica, anul I 2006-2007 s-au 

stabilit 15 locuri fara taxa pentru Specializarea Matematica si 21 locuri fara taxa pentru 

specializarea Matematica-Informatica. 

6. S-a aprobat proiectul D-lui lect. Popovici Mircea in ceea ce priveste constructia unui 

laborator, in valoare de 6 mil. Euro, in noile cladiri ale Campusului universitar. 
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7. S-a aprobat, in unanimitate, cererea D-lui  Alexandrescu Adrian de mentinere pe pozitia de 

lector, in conditiile exprimate in cerere. 

8. S-a aprobat referatul D-lui prof. Popa Constantin in ceea ce priveste interschimbarea unor 

cursuri de la Catedra de Informatica si Metode Numerice,  de pe sem. I pe sem. II. 

9. In ceea ce priveste desfasurarea examenului de Licenta, sesiunea iunie 2008, se va hotari in 

momentul in care vor fi primite de la minister noile norme, daca se renunta sau nu la proba 

scrisa. 

 

 

 

 

 
DECAN, 

 
Prof. univ. dr. Wladimir-Georges BOSKOFF 



      
 
 
 

EXTRAS 
din sedinta  Consiliului Profesoral 

din data de 05. 10.2007 
 

 

1. S-a aprobat transferul celor 9 locuri fara taxa, eliberate de la anii II (Domeniul Matematica si 

Domeniul Informatica), catre anul I Domeniul Informatica, pentru 2 ani de studiu, deoarece nu 

exista studenti cu taxa, in anii II, care sa aiba dreptul sa ocupe aceste locuri. 

2. Se aproba cererea D-lui prof. Pascali Dan de ocupare a unui post de profesor consultant invitat, 

pentru anul universitar 2007-2008, in aceleasi conditii din anul univ. 2006-2007: prof. asociat  

1 luna/semestru,  din Statul de Functiuni al Catedrei de Matematica. 

3. Se aproba cererea D-lui asist. drd. Bobe Alexandru de ocupare a 2 norme in regim de plata cu 

ora, deoarece nu ocupa nicio pozitie in regim de cumul. 

 

 
 
 
 

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 



    

 
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 sedinta  Consiliului Profesoral 

din data de 19.11.2007 
1. S-a aprobat in unanimitate ca examenul de licenta din sesiunea iunie 2008, pentru studiile de 

licenta de 4 ani, sa se desfasoare cu 2 probe, conform acelorasi criterii din sesiunea iunie 2007: 
proba scrisa (evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate) si elaborarea si sustinerea 
proiectului de licenta. 

2. S-a aprobat in unanimitate ca pentru studiile de licenta de 3 ani, examenul de licenta sa contina o 
singura proba cu doua note. Una dintre note se acorda pentru continutul si prezentarea lucrarii de 
licenta, iar a doua nota pentru raspunsurile la intrebarile din lista propusa de profesorul 
indrumator.  
Lista va contine un set de 10 intrebari din care comisia va alege 2. Aceste intrebari nu trebuie sa  
fie continute in lucrare, dar trebuie sa faca referire la ea.  
Ambele note, atat cea acordata pentru continutul si prezentarea lucrarii (N1), cat si cea acordata 
pentru cele 2 intrebari  (N2) trebuie sa fie minim 5, iar media finala minim 6.  

Media finala se calculeaza dupa formula: Nfinala = 
2

21 NN +
. 

3. Comisiile de licenta vor fi alcatuite din 5 membri plus rezerve. Presedintele si membrii comisiei 
hotarasc asupra celor 2 subiecte cuprinse in lista celor 10 intrebari propuse de profesorul 
indrumator. 

4. Pentru studiile de lunga durata, subiectele de licenta raman aceleasi ca in anul univ. 2006-2007, 
iar lista lucrarilor de licenta mai poate fi modificata/completata. 

5. Promotiile anterioare vor sustine examenul de licenta conform criteriilor de la studiile de lunga 
durata, respectiv cu cele 2 probe: proba scrisa si sustinerea proiectului. 

6. Pentru licenta din sesiunea februarie 2008 ramane aceeasi comisie de la specializarea 
Matematica Informatica, sesiunea iunie 2007, cu aceleasi criterii si aceleasi subiecte. 

7. Absolventii altor centre universitare, care vor sa sustina examenul de licenta in cadrul facultatii 
noastre, se vor supune aceluiasi regulament valabil pentru studentii proprii. 

8. S-a aprobat noua denumire a proiectului de tip IMPACT al D-lui Conf. dr. Mircea Popovici, 
proiect ce va implica facultatea intr-o cercetare stiintifica deosebita, iar banii obtinuti din acest 
proiect vor fi investiti intr-un laborator de care vor beneficia studentii facultatii, precum si 
studentii altor facultati. 

9. Se respinge cererea de acordare a unei burse sociale formulata de studentul Ghitau Emanoil de la 
domeniul Informatica, anul I, deoarece a fost depasit termenul de depunere a actelor. 

 
DECAN, 

 
Prof. univ. dr. Wladimir-Georges BOSKOFF 



   
   

EXTRAS 
din sedinta  Consiliului  Profesoral 

din data de 26.11.2007 
 

1. S-a primit o solicitare din partea Universitatii ,,Titu Maiorescu” din Bucuresti de a li se 
permite absolventilor acestei universitati sa sustina examenul de licenta in cadrul facultatii 
noastre (sesiunile februarie 2008 si iunie 2008). 

2. Pentru examenul de licenta din sesiunea februarie 2008, comisia va fi aceeasi cu cea din   
      sesiunea iunie 2007, specializarea Mate-Info, cu o modificare : 

  Presedinte:  Prof. dr. Leahu Alexei 
  Membri: Lect. dr. Bogdan Crenguta 
    Conf. dr. Popovici Mircea 
    Conf. dr. Barbulescu Alina 
    Lect. dr. Chelai Ozten (in locul d-nei Conf. dr. Mindruta Cristina) 
  Secretar: Asist. drd. Udrescu Tudor 

3. S-a stabilit urmatorul program pentru desfasurarea examenului de licenta din sesiunea 
februarie 2008:  

o Inscrieri licenta: 28.01.2008 – 01.02.2008 
o Sustinerea probelor: 04.02.2008 – 09.02.2008 (lucrarea scrisa 05.02.2008 si 

sustinerea proiectului 07- 08.02.2008) 
4. S-au stabilit urmatoarele taxe de licenta, pentru sesiunile februarie 2008 si iunie 2008:  

o Pentru absolventii proprii – 300 lei taxa de participare si 300 lei taxa de 
contestatii; 

o Pentru absolventii altor univesitati: 600 lei taxa de participare si 600 lei taxa de 
contestatii. 

5. Regulamentul de licenta va fi completat cu toate deciziile luate in Consiliul Profesoral din 
data de 19.11.2007, cu mentiunea ca, pentru absolventii procesului Bologna nu se accepta 
contestatii. 

6. Comisiile de licenta vor fi completate cu cate 1 membru din partea Universitatii ,,Titu 
Maiorescu” din Bucuresti, atat pentru sesiunea februarie 2008, cat si pentru sesiunea iunie 
2008. 

7. Pentru absolventii studiilor universitare de 4 ani s-a stabilit urmatorul program de desfasurare 
a examenului de licenta: 
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o Inscrieri licenta: 13.06.2008 – 21.06.2008 
o Sustinerea probelor: 23.06.2008 – 30.06.2008. 

8. S-au aprobat in unanimitate urmatoarele comisii de licenta pentru studiile de 4 ani: 
o Pentru specializarea Informatica (aprox. 80 absolventi proprii + 50 absolventi de la 

Universitatea ,,Titu Maiorescu) s-au stabilit 2 comisii, pentru specializarile M+MIE si 
colegii s-a stabilit o comisie iar pentru specializarile MI+MI -ID s-a stabilit o comisie. 

 
Specializarea Informatica 

Comisia 1 
  Presedinte:  Conf. dr. Petac Eugen 
  Membri:  Conf. dr. Popescu Elena 
    Lect. dr. Bogdan Crenguta 
    Conf. dr. Popovici Mircea 
    1 membru de la Univ. ,,Titu Maiorescu” 
  Secretar: Lect. dr. Nicola Aurelian 

Comisia 2 
  Presedinte:  Prof. dr. Leahu Alexei 
  Membri:  Lect. dr. Rabaea Adrian 
    Lect. dr. Chelai Ozten 
    Lect. dr. Rusu Andrei 
    1 membru de la Univ. ,,Titu Maiorescu” 
  Secretar: Asist. drd. Udrescu Tudor 

 
Specializarile M + MIE + Colegii 
      Comisia 3 

Presedinte:  Conf. dr. Cosma Luminita 
  Membri:  Lect. dr. Ibadula Denis 
    Lect. dr. Costara Constantin 
    Prof. dr. Boskoff Wladimir 
    Conf. dr. Mancas Christian 
  Secretar: Asist. drd. Cirlig George 

 
Specializarile MI + MI - ID 
      Comisia 4 

Presedinte:  Prof. dr. Craciun Marius 
  Membri:  Lect. dr. Pelican Elena 
    Conf. dr. Anghel Panait 
    Lect. dr. Flaut Cristina 
    Conf. dr. Zaharescu Eugen 
  Secretar: Asist. drd. Bautu Elena 



 
9. S-a stabilit urmatorul program de lucru pentru cele 4 comisii, dupa cum urmeaza: 

o Comisia 1 + Comisia 2 : 23 iunie – proba scrisa (24 iunie corectura si contestatii) 
    26 si 27 iunie – sustinerea proiectului de licenta. 

o Comisia 3 + Comisia 4 : 24 iunie – proba scrisa (25 iunie corectura si contestatii) 
                        27 si 28 iunie – sustinerea proiectului de licenta. 

10. Pentru absolventii studiilor universitare cu durata de 3 ani s-a stabilit urmatorul program de 
desfasurare a examenului de licenta: 

o Inscrieri licenta: 13.06.2008 – 21.06.2008 
o Sustinerea probelor: 30.06.2008 – 05.07.2008. 

11. S-au aprobat in unanimitate urmatoarele comisii de licenta pentru studiile de 3 ani: 
o Pentru specializarea Informatica (aprox. 60 absolventi proprii + 80 absolventi curs 

de zi de la Universitatea ,,Titu Maiorescu” + 80 absolventi curs ID de la 
Universitatea ,,Titu Maiorescu”) s-au stabilit 2 comisii, iar pentru specializarile 
M+MI + MI - ID s-a stabilit o comisie. 

Specializarea Informatica 
Comisia 5 

  Presedinte:  Prof. dr. Popa Constantin 
  Membri:  Lect. dr. Nicola Aurelian 
    Lect. dr. Chelai Ozten 
    Lect. dr. Sburlan Dragos 
    1 membru de la Univ. ,,Titu Maiorescu” 
  Secretar: Asist drd. Udrescu Tudor 

Comisia 6 
  Presedinte:  Conf. dr. Popescu Elena 
  Membri:  Lect. dr. Pelican Elena 
    Lect. dr. Rusu Andrei 
    Lect. dr. Rabaea Adrian 
    1 membru de la Univ. ,,Titu Maiorescu” 
  Secretar: Asist drd. Bautu Elena 

Specializarile M + MI + MI -ID 
Comisia 7 

  Presedinte:  Conf. dr. Ene Viviana 
  Membri:  Lect. dr. Homentcovschi Laurentiu 
    Prof. dr. Popa Dumitru 
    Conf. dr. Vernic Raluca 
  Secretar: Asist drd. Cirlig George 

12. S-a stabilit ca examenul de disertatie, din sesiunea iunie 2008, sa se sustina dupa urmatorul 
program: 

o Inscrieri disertatie: 13 -21 iunie 2008  
o Sustinerea proiectului de disertatie: 26 – 27 iunie 2008. 



 
13. S-a stabilit urmatoarea comisie de disertatie: 

Presedinte:  Prof. dr. Stefanescu Mirela 
   Membri:  Prof. dr. Popa Constantin 
     Prof. dr. Popa Dumitru 
     Conf. dr. Vernic Raluca 

Lect. dr. Iorgulescu Gabriel 
   Secretar: Asist drd. Bobe Alexandru 

13. S-a stabilit urmatorul program pentru alegerile din 2008: 
 – la nivelul catedrei: 

o Catedra de Informatica si Metode Numerice – 10 ianuarie 2008, ora 12.00 
o Catedra de Matematica    – 10 ianuarie 2008, ora 14.00 

- la nivelul facultatii: 
o 17 ianuarie 2008, ora 12.00. 

- la nivelul universitatii: 
o 12 martie 2008. 
 

14. S-a stabilit ca fiecare catedra sa aiba cate 6 membri reprezentanti in Consiliul Profesoral, iar 
studentii sa aiba 3 reprezentanti. 

15. Se aproba completarea listelor cu teme de licenta, sesiunea iunie 2008, pentru urmatoarele 
cadre didactice: lect. dr. Flaut Cristina; prof. dr. Craciun Marius; lect. dr. Homentcovschi 
Laurentiu, lect. dr. Nicola Aurelian; conf. dr. Vernic Raluca si lect. dr. Chelai Ozten. 

 
 

 
 
 

  
 

 
DECAN, 

 
Prof. univ. dr. Wladimir-Georges BOSKOFF 



   
   

ANEXA LA EXTRASUL 
din sedinta  Consiliului  Profesoral 

din data de 26.11.2007 
 
1.  S-au aprobat in unanimitate urmatoarele comisii de licenta pentru studiile de 4 ani: 

o Pentru specializarea Informatica (aprox. 80 absolventi proprii + 50 absolventi de la 
Universitatea ,,Titu Maiorescu) s-au stabilit 2 comisii, pentru specializarile M+MIE si 
colegii s-a stabilit o comisie iar pentru specializarile MI+MI -ID s-a stabilit o comisie. 

Specializarea Informatica 
Comisia 1 

  Presedinte:  Conf. dr. Petac Eugen 
  Membri:  Conf. dr. Popescu Elena 
    Lect. dr. Bogdan Crenguta 
    Conf. dr. Popovici Mircea 
    Lect. dr. Joita Daniela (Univ. ,,Titu Maiorescu” Bucuresti) 
  Secretar: Lect. dr. Nicola Aurelian 

Comisia 2 
  Presedinte:  Prof. dr. Leahu Alexei 
  Membri:  Lect. dr. Rabaea Adrian 
    Lect. dr. Chelai Ozten 
    Lect. dr. Rusu Andrei 
    Lect. dr. Sibiceanu Mariana (Univ. ,,Titu Maiorescu” Bucuresti) 
  Secretar: Asist. drd. Udrescu Tudor 
 

2. S-au aprobat in unanimitate urmatoarele comisii de licenta pentru studiile de 3 ani: 
o Pentru specializarea Informatica (aprox. 60 absolventi proprii + 80 absolventi curs 

de zi de la Universitatea ,,Titu Maiorescu” + 80 absolventi curs ID de la 
Universitatea ,,Titu Maiorescu”) s-au stabilit 2 comisii, iar pentru specializarile 
M+MI + MI - ID s-a stabilit o comisie. 

Specializarea Informatica 
Comisia 5 

  Presedinte:  Prof. dr. Popa Constantin 
  Membri:  Lect. dr. Nicola Aurelian 
    Lect. dr. Chelai Ozten 
    Lect. dr. Sburlan Dragos 
    Conf. dr. ing. Prahoveanu Iosif (Univ. ,,Titu Maiorescu” Bucuresti) 
  Secretar: Asist drd. Udrescu Tudor 
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Comisia 6 
  Presedinte:  Conf. dr. Popescu Elena 
  Membri:  Lect. dr. Pelican Elena 
    Lect. dr. Rusu Andrei 
    Lect. dr. Rabaea Adrian 
    Lect. drd. Boriga Radu (Univ. ,,Titu Maiorescu” Bucuresti) 
  Secretar: Asist drd. Bautu Elena 
 
  

 
 

DECAN, 
 

Prof. univ. dr. Wladimir-Georges BOSKOFF 
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din sedinta  Consiliului  Profesoral 
din data de 17.01.2008 

Co
 

3. ific facultate - Conf. univ. dr. Vernic Raluca Ileana - 14 voturi “pentru” si 0 

4. Rep z
- Prof. univ. dr. Boskoff  Wladimir-Georges  - noul decan ales, reprezentant de 

  
ta de 10.01.2008, intre Comisia  Electorala Centrala si studentii  

      observatori. 

DECAN, 

Prof. univ. dr. Wladimir-Georges BOSKOFF 

 

 

din sedinta  Consiliului  Profesoral 
din data de 17.01.2008 

Co
 

3. ific facultate - Conf. univ. dr. Vernic Raluca Ileana - 14 voturi “pentru” si 0 

4. Rep z
- Prof. univ. dr. Boskoff  Wladimir-Georges  - noul decan ales, reprezentant de 

  
ta de 10.01.2008, intre Comisia  Electorala Centrala si studentii  

      observatori. 

DECAN, 

Prof. univ. dr. Wladimir-Georges BOSKOFF 

  

EXTRAS EXTRAS 

  
  

nducerea Facultatii de Matematica si Informatica: nducerea Facultatii de Matematica si Informatica: 
1. Decan – Prof. univ. dr. Boskoff  Wladimir-Georges – 14 voturi “pentru” si 0 “impotriva”;1. Decan – Prof. univ. dr. Boskoff  Wladimir-Georges – 14 voturi “pentru” si 0 “impotriva”;
2. Prodecan – Conf. univ. dr. Popovici Mircea Dorin  - 12 voturi “pentru” si 2 “impotriva”; 

Secretar stiint
2. Prodecan – Conf. univ. dr. Popovici Mircea Dorin  - 12 voturi “pentru” si 2 “impotriva”; 

Secretar stiint
“impotriva”. “impotriva”. 

re entanti in Senatul Universitatii:  re entanti in Senatul Universitatii:  

drept; drept; 
- Conf. univ. dr. Ene Viviana  - 12 voturi “pentru” si 2 “impotriva”; - Conf. univ. dr. Ene Viviana  - 12 voturi “pentru” si 2 “impotriva”; 
- Prof. univ. dr. Popa Constantin  - 10 voturi “pentru” si 4 “impotriva”; - Prof. univ. dr. Popa Constantin  - 10 voturi “pentru” si 4 “impotriva”; 
- Flesaru Elena (student) – desemnata de studentii Facultatii de Matematica si  - Flesaru Elena (student) – desemnata de studentii Facultatii de Matematica si  
      Informatica cu 31 voturi “pentru” din 32 exprimate, conform procesului verbal      Informatica cu 31 voturi “pentru” din 32 exprimate, conform procesului verbal
      incheiat in da      incheiat in da
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din sedinta  Consiliului  Profesoral 
din data de 28.02.2008 

1. 

din facultatea noastra. Este prezentat in rezumat 

2. 
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tehnice ale neacreditarii inca a Centrului de Cercetare. 
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eliminarea rezultatelor “slabe” . 
Se propune si se aproba schimbarea procedurilor de evaluare. Evaluarea se va 
face in  timpul semestrului, formularele se vor sigila intr-un plic, iar plicul se va 
deschide numai dupa incheierea sesiunii. Astfel, studentii care nu participa la 
cursuri nu vor mai completa aceste formulare, deoarece nu-si po
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face in  timpul semestrului, formularele se vor sigila intr-un plic, iar plicul se va 
deschide numai dupa incheierea sesiunii. Astfel, studentii care nu participa la 
cursuri nu vor mai completa aceste formulare, deoarece nu-si po
parerea despre modul in care un cadru didactic preda un anume curs. 
Studentii vor fi informati despre momentul completarii formulare
parerea despre modul in care un cadru didactic preda un anume curs. 
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despre faptul ca acestea vor fi analizate dupa incheierea sesiunii. despre faptul ca acestea vor fi analizate dupa incheierea sesiunii. 



7. Responsabil cu asigurarea calitatii invatamantului, pe viitor, a fost propus  si 
apr entiu. 

8. S-a
a. e identic – echivalare automata; 

roportie de 80 % . 

12.

 buton ,,Relatii internationale”, care sa 

13.
noastre, pot audia cursurile in limba engleza doar la masteratul de 

14.

pectoratul Scolar si studenti ai Facultatii de Matematica si 

15. entru 

16.
du-se prezenta si 

baza materiala a facultatii. Dl. Conf. dr. Anghel Panait este de parere ca 
prezentarea facultatii trebuie facuta si prin intermediul presei. 

obat in unanimitate dl. Lect. univ. dr. Homentcovschi Laur
 propus ca echivalarea notelor sa se faca astfel: 

La disciplinele cu num
b. La disciplinele cu nume diferite - programa analitica trebuie sa coincida 

in p
9. Sistemul de notare a studentilor trebuie sa respecte formula prezentata in Ghidul 

de studii. 
10. Toate cursurile, laboratoarele/seminariile, CV-urile de la ambele Catedre sunt 

actualizate si postate pe site. 
11. Dosarele pentru acreditarea masteratelor sunt intr-o forma extrem de avansata, 

existand toate documentele care trebuie centralizate. 
 Tinand cont de faptul ca in universitate nu exista un serviciu functional de 
informare pentru studentii straini, d-na Conf. univ. dr. Ene Viviana propune ca 
pe site-ul facultatii noastre sa existe un
contina toate procedurile pe care ar trebui sa le urmeze un student strain ce 
doreste sa studieze la aceasta facultate. 
  Studentii straini care doresc sa urmeze cursurile unui masterat in cadrul 
facultatii 
Structuri fundamentale si la Doctorat, iar la celelalte mastere numai in limba 
romana. 
 Catedra de Informatica si Metode Numerice se va face cunoscuta in oras prin 
organizarea unor manifestari stiintifice la care pot participa elevi de liceu 
selectati de Ins
Informatica. Cele mai bune lucrari vor fi premiate, in acest sens urmand a se 
cauta sponsori. 
 Dl Prodecan, conf. univ. dr. Popovici Mircea a pregatit un material p
promovarea Facutatii de Matematica si Informatica, material care a fost aprobat 
in unanimitate si care va fi distribuit elevilor prin intermediul studentilor. 
 Dl. Lect. dr. Nicola Aurelian concluzioneaza ca prezentarea facultatii ar trebui 
sa se faca in salile si laboratoarele proprii, in acest fel putan

 
 



DECAN, 
 

Prof. univ. dr. Wladimir-Georges BOSKOFF 



    
EXTRAS 

din sedinta Consiliului Profesoral 
din data de 20.03.2008 

 
1. In urma evaluarilor din cadrul programului de calitate din semestrul I al anului univ. 2007-2008, 

cadrelor didactice au fost informate  de notele obtinute. 
2. S-a hotarat ca, in semestrul al II-lea, studentii sa completeze formularele de evaluare la unul din 

ultimile cursuri, urmand ca evaluarile sigilate in plicuri si pastrate in seiful facultatii pana la 
sfarsitul semestrului sa fie analizate dupa terminarea sesiunii. Rezultatele vor fi aduse la 
cunostinta cadrelor didactice imediat dupa incheierea evaluarii. 

3. In ceea ce priveste evaluarea colegiala a cadrelor didactice, aceasta ar trebui sa se desfasoare 
dupa regula din Catedra de Matematica. Explicatia este ca aceste evaluari sunt importante si nu 
pot fi minimizate deoarece : 1) reprezinta un criteriu de evaluare a facultatii prezent in dosarele 
de acreditare, 2) sunt o sursa de informare asupra modului de intocmire a planurilor de 
invatamant. 

4. Dl. Decan prezinta in numele facultatii multumiri D-nei Conf. dr. Viviana Ene si D-lui Asist. Dr. 
Alexandru Bobe pentru munca depusa pentru realizarea dosarelor de acreditare a masteratelor. 

5. Deoarece numarul de locuri “fara taxa” distribuit de catre Minister pentru Masterate (Bologna) 
depaseste jumatate din numarul de absolventi ai studiilor universitare de 3 ani, trebuie realizat un 
program de consiliere si incurajare a studentilor, in vederea inscrierii acestora la cursurile 
masterale.  

6. S-a stabilit ca Sesiunea de Comunicari Stiintifice pentru Elevi si Studenti (referate in domeniul 
Informatica) sa aibe loc in data de 17 mai 2008. Programul care va fi afisat pe poster si pe site-ul 
FMI va contine urmatoarele date reper : 

- pana la 30 martie – inscrieri; 
- pana la 16 aprilie – trimiterea referatelor in format electronic; 
- pana la 10 mai – trimiterea prezentarii in forma finala. 

In cazul in care se vor inscrie multi candidati, va avea loc o evaluare a referatelor intr-o etapa 
anterioara. 

7. Se vor trimite mail-uri la mai multe firme cu profil informatic pentru obtinerea de sponsorizari 
pentru concursul de informatica, deoarece UTI nu poate finanta acest concurs, avand nevoie de o 
perioada de 6 luni pentru obtinerea aprobarilor de la Bucuresti. 

8. In urma transmiterii de catre ICI Bucuresti a unei oferte de abonamente la reviste de specialitate, 
se va realiza un abonament la una dintre aceste reviste, care este cotata B+. Costul unui 
abonament pentru un an este de 80 lei, suma ce va putea fi achitata si din regia unui contract de 
cercetare.   

 
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 



      

 
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 sedinta Consiliului Profesoral 

din data de 05.05.2008 
 
 

1. Toate examenele din sesiunea de vara 2008 se vor sustine in prezenta a cel putin 2 cadre 
didactice, astfel, pe langa cadrul didactic titular de curs sau seminar se va stabili si un alt 
cadru didactic care sa asiste la desfasurarea examenelor. In acest sens, se va urgenta 
programarea restantelor pentru anii terminali  si stabilirea cadrelor didactice care vor asista 
la examene. Termen: 10 mai 2008. Responsabili: Sefii de catedra. 

2. O atentie deosebita trebuie acordata ocuparii locurilor alocate pentru studiile masterale 
Bologna, deoarece in functie de numarul de locuri ocupat anul acesta se va putea stabili 
numarul de locuri ce vor fi alocate in viitor.  

3. Se va face o analiza a temelor de licenta care au fost repartizate pentru sesiunea iunie 2008, 
iar daca exista absolventi din seriile actuale sau anterioare care au schimbat tema sau au 
schimbat indrumatorul de proiect, aceste schimbari vor trebui aprobate de catre Consiliul 
Profesoral. 

4. Deoarece dl. asist. drd. Udrescu Tudor, secretar in comisia de licenta, a plecat in strainatate 
pentru pregatire doctorala si lucru in cercetare, se vor face urmatoarele schimbari in 
componenta comisiilor de licenta: 

o Secretarul comisiei numarul 2 , dl. asist. drd. Udrescu Tudor va fi inlocuit cu dl. lect. 
dr. Sburlan Dragos; 

o La comisia numarul 5, dl. lect. dr. Sburlan Dragos a fost desemnat secretar de 
comisie, iar d-na prof. dr. Stefanescu Mirela a fost desemnata membra in comisie, in 
locul d-lui lect. Sburlan Dragos. 

5. Fiecare indrumator de proiect va discuta cu absolventii despre lista de subiecte propuse 
pentru licenta din iunie 2008 iar comisia de licenta va aviza lista cu subiectele alese de 
absolventi. 

6. A fost aprobata comisia pentru ocuparea postului de lector, pozitia 22, din Statul de 
Functiuni, candidat la acest post fiind dl. asist. drd. Bobe Alexandru. 

7. Pentru sesiunea de comunicari in domeniul informaticii s-au inscris un numar de 30 de elevi 
si un numar de 8 studenti. Speram sa obtinem suma de 2000 lei, pentru a fi alocata acestei 
sesiuni de comunicari si, daca va fi obtinuta ea reprezinta o sponsorizare din partea firmei 
UTI. Pentru premii se vor aloca 275 lei din fondurile SSMR. Lipsesc abstractele de la elevi.  

8. Fiecare titular de curs si seminar va trebui sa fie complet evaluat. S-au stabilit urmatoarele 
cadre didactice reprezentante pentru evaluarile Comisiei pentru Calitate: Prof. dr. Boskoff 
Wladimir; Prof. dr. Popa Constantin; Conf. dr. Ene Viviana; Conf. dr. Popovici Mircea; 
Conf. dr. Vernic Raluca; Prof. dr. Leahu Alexei; Conf. dr. Petac Eugen. 

o Plicurile cu rezultatele evaluarilor de catre studenti vor fi sigilate si predate la 
Secretariat. 

 



9. La programul de calitate-evaluare, dupa ce se aduna toate rezultatele, se stabileste punctajul 
si in functie de punctaj se stabileste nota.  

10. Anul acesta se pune serios problema bugetului. Asa se face ca exista facultati care nu 
efectueaza plati in regim de plata cu ora, urmand a fi scos de la plata si cumulul. La 
Facultatea de Matematica si Informatica, proiectul de buget va trebui clarificat pana in luna 
iunie. Avand proiectul de buget clarificat va trebui stabilita problema profesorilor 
consultanti si asociati, si, in functie de buget, se va stabili daca aceste posturi vor 
,,functiona” pe o perioada de 10 luni sau pe o perioada de 1-2 luni. 

11. Pentru activitatea depusa de-a lungul anilor in cadrul facultatii si pentru deosebita 
contributie la editarea Analelor (Specialitate Matematica) si realizarii schimburilor 
interuniversitare, d-na prof. dr. Stefanescu Mirela a fost acceptata in unanimitate ca profesor 
consultant. 

12. Dl prof. dr. Pascali Dan a fost acceptat ca profesor asociat, pe o perioada determinata (1-2 
luni), in anul universitar 2007-2008, cu o retributie echivalenta cu un salariu de profesor plin 
+ cazare. 

13. Dl. prof. dr. Popa Constantin propune ca toti conducatorii de doctorat, dupa pensionare,  sa 
fie acceptati ca profesori consultanti. 

14. Dl. lect. dr. Costara Constantin propune sa se ofere posibilitatea de a lucra in cercetare, 
persoanelor care vin din afara si vor sa aplice la facultatea noastra. In acest sens, fiecare 
catedra va scoate cate un post de cercetare, aici putand functiona persoane care-si pot plati 
singure cheltuielile, din fondurile CNCSIS, iar aceste posturi vor fi puse in norme.  

15. Miercuri, 07.05.2008, va avea loc ceremonia de decernare a titlului onorific ,,Doctor 
Honoris Causa" D-lui Prof. Roderick Sue-Cheun Wong, de la Universitatea City din Hong 
Kong, membru al Societatii Regale din Canada, al Academiei de Stiinte din Torino, al 
Academiei Europene de Stiinta si Cavaler Legiunii  de Onoare. Festivitatea va avea loc la 
ora 14.00, in sala Senatului. 

16. S-a pus in discutie, de asemenea, transferul bibliotecii proprii in cladirea universitatii si 
obtinerea a inca 2 sali, atunci cand va fi posibil, cate una pentru fiecare catedra. Aceste sali 
vor fi destinate consultatiilor, eventualilor invitati etc. 

17. S-a aprobat ca sala E29 sa fie transformata in sala de imersiune, cu banii proveniti din 
proiectul derulat inca din 2007 de Dl. prodecan Popovici Mircea. 

18. Sala E27 va fi destinata depozitarii aparaturilor si materialelor care urmeaza a fi 
casate/arhivate. 

 
 
 
 
 
 

DECAN, 
 

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

din data de 26.05.2008 
 

1. In perioada 30 mai–3 iunie 2008 (respectiv vineri-sambata + luni-marti) Facultatea de 
Matematica si Informatica va primi vizita comisiei de acreditare pentru Masterate. Cadrele 
didactice trebuie sa aiba  la indemana mapa cu lucrarile ISI, CNCSIS, BDI, carti, etc.  

2. Absolventii altor institutii de invatamant superior nu pot sustine, deocamdata, examen de 
licenta in cadrul Facultatii de Matematica si Informatica, specializarea Informatica, deoarece 
acesta specializare nu este acreditata ci doar autorizata provizoriu. Acest lucru se va putea 
realiza doar daca va exista o aprobare de la MEC.  

3. Deoarece comisiile de licenta, pentru sesiunea iunie 2008, contin si cate un membru de la 
Universitatea ,,Titu Maiorescu” din Bucuresti, se va face o adresa catre Rectorat si prin 
urmare, acesti membri vor fi eliminati. 

4. S-au analizat cererile studentilor de organizare a unei sesiuni suplimentare de reexaminare. 
La finalul sesiunii de examene si rexaminari, pentru anii terminali, se va reuni Consiliul 
Profesoral al FMI,  in data de 9 iunie 2008, ora 12.00,  pentru analiza situatiei  restantierilor 
si luarea unei hotarari in ceea ce priveste organizarea unei sesiuni suplimentare de 
reexaminare. 

5. Se respinge cererea D-lui Conf. dr. Mancas Christian referitoare la decontarea transportului 
pe ruta Bucuresti-Constanta-Bucuresti prin bonuri de benzina, in limita costului unui bilet de 
tren/microbuz.  

6. Se aproba inaintarea dosarului D-lui Lect. dr. Rusu Andrei catre Consiliul de Onoare al 
Universitatii ,,Ovidius” Constanta, pentru rezolvarea problemei aparute in legatura cu plata 
orelor tinute in locul D-lui Conf. dr. Zaharescu Eugen, pe  perioada in care Dl. Conf. 
Zaharescu a fost plecat in Franta (3 luni). 

7. S-a propus ca pentru anul universitar 2008-2009, taxa de scolarizare sa fie 2000 lei. 
Diferenta de la 2000 lei pana la 4200 lei (subventia bugetata) se imparte la numarul total de 
examene si astfel rezulta costul de reexaminare a studentilor cu taxa pentru o anumita 
disciplina (incepand de la a doua reexaminare). Absentele la examen se motiveaza pentru 
acesti studenti cu taxa doar in cazul aducerii unei adeverinte medicale de internare in spital. 
Regulamentul de credite se va modifica in conformitate cu aceste prevederi. 

8. Se aproba marirea taxelor pentru eliberarea diverselor acte catre studenti, in procent de 
100%, astfel: 

o Carnet de student - 10 lei 
o Carnet de student-duplicat – 20 lei 
o Legitimatie de transport – 5 lei 
o Legitimatie de transport-duplicat – 10 lei 
o Adeverinta de student (alt tip decat cel tipizat) – 10 lei 
o Situatie scolara – 5 lei/an de studiu 
o Programe analitice – 25 lei/disciplina 
o Adeverinta absolvire – 20 lei. 
 



2. S-a aprobat in unanimitate dosarul de concurs pentru ocuparea postului de Lector, pozitia 19 
din Catedra de Matematica, candidat: Dl. Asist. dr. Bobe Alexandru. Prelegerea a avut loc in 
data de 19 mai 2008. 

o Dl. Decan precizeaza ca activitatea d-lui asist. Bobe Alexandru il recomanda pentru 
ocuparea acestui post. 

o D-na conf. Ene Viviana precizeaza ca Dl Bobe Alexandru a acumulat 58 de puncte 
din minim 40, are un articol ISI, diploma de doctor. 

 
 
 

SECRETAR STIINTIFIC FACULTATE,                                       DECAN,  
    

 
          Conf. univ. dr. Raluca VERNIC                           Prof. univ. dr. Wladimir-Georges BOSKOFF
   
 
 



    

 
 
 
 
 

EXTRAS 
din sedinta Consiliului Profesoral 

din data de 09.06.2008 
 
 

1. In urma analizei sesiunii de examene si reexaminari, pentru anii terminali, s-a aprobat sa se 

organizeze o sesiune speciala de reexaminare cu comisie, a studentilor care au cel mult 3 

restante (inclusiv). In conformitate cu Regulamentul de activitate al studentilor, cap. 6, 

art.38, se stabilesc  comisii formate din 3 membri. 

2. Studentii vor depune la secretariat cereri de reexaminare, pana miercuri, 11.06.2008, ora 

10.00. Examenele se vor sustine in zilele de miercuri - 11.06.2008, vineri -  13.06.2008 si 

luni – 16.06. 2008. 

3. Din comisia de organizare a sesiunii speciale de reexaminare fac parte: Conf. dr. Ene 

Viviana si Conf. dr. Popovici Mircea. 

4. S-a aprobat programul de cercetare stiintifica a Doctorandei Gabriela Badea sub conducerea 

stiintifica a Prof. Univ. Dr. Dumitru Popa. 

 

 

 

 

 

 
SECRETAR STIINTIFIC FACULTATE, 

 
 

Conf. univ. dr. Raluca VERNIC 
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