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Extras 

    din sedinta Consiliului Profesoral  

din data de 18.09.2008 

 
 Locurile “fara taxa”de la masterat s-au impartit astfel:  

- pt absolventii de 4 ani: 

o Didactica Matematica - 7 locuri; 

o Matematici Computationale si Tehnologii Informatice Moderme - 13 locuri. 

- pt absolventii de 3 ani (Bologna): 

o Structuri Matematice Fundamentale - 12 locuri; 

o Matematica Didactica - 8 locuri; 

o Modelare si Tehnologii Informatice - 22 locuri; 

o Informatica Didactica - 14 locuri. 

Candidatii vor ocupa aceste locuri in ordinea descrescatoare a mediilor si a optiunilor. 

Locurile “fara taxa” ramase disponibile la o specializare se vor redistribui la celelalte 

specializari pe categorii de absolventi si vor fi ocupate de cei inmatriculati la forma “cu taxa” in functie 

de medie si optiuni. 

Hotararile de mai sus au fost aprobate in unanimitate de membrii Consiliului Profesoral. 

 

 

 

Secretar stiintific, 

 

Conf. univ. dr.Vernic Raluca 
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EXTRAS 

din sedinta  Consiliului  Profesoral 
din data de 08.12.2008 

 
1. S-au aprobat temele de licenta si disertatie, propuse de cadrele didactice si 

aprobate in Catedre, pentru sesiunea iunie 2009. 
2. S-au stabilit comisiile de concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi din 

Statul de Functiuni al Facultatii de Matematica si Informatica: 
• Catedra de Informatica, Preparator, pozitia 28 (Analiza numerica, 

Arhitectura calculatoarelor, Practica): 
Presedinte comisie: Prof. univ. dr. Popa Constantin 
Membri comisie:   Conf. univ. dr. Vernic Raluca Ileana 
     Lect. univ. dr. Chelai Ozten 
     Lect. univ. dr. Nicola Aurelian 
     Lect. univ. dr. Pelican Elena 
     Lect. univ. dr. Rusu Andrei . 

• Catedra de  Matematica, Lector, pozitia 17 (Geometrie analitica si 
diferentiala, Complemente de matematici scolare II, Geometrie 
computationala, Software matematic, Tehnologii web, Capitole speciale de 
geometrie pentru pregatirea profesorilor): 

Presedinte comisie: Conf. univ. dr. Ene Viviana 
Membri comisie:   Prof. univ. dr. Boskoff Wladimir 
     Prof. univ. dr. Stefanescu Mirela 
     Lect. univ. dr. Homentcovschi Laurentiu 
     Lect. univ. dr. Bobe Alexandru. 

Concursul va avea loc in perioada 05-11 ianuarie 2008 si se va face cerere  
oficiala din partea facultatii. 



3. Asistenta colegiala se va realiza numai la un singur curs iar rapoartele asistentei 
se vor preda Departamentului Calitate, pana la data de 01 martie 2009. 
Programarea o va face Dl. Lect. dr. Homentcovschi Laurentiu. 

4. S-au stabilit urmatoarele comisii pentru examenul de Licenta/Disertatie, 
Sesiunea iunie 2009: 

Master - Comisia 1: 
  Presedinte:   Prof. univ. dr. Popa Constantin 
  Secretar:      Lect. univ. dr. Nicola Aurelian 
  Membri:     Prof. univ. dr. Boskoff Wladimir 
             Prof. univ. dr. Leahu Alexei 

         Conf. univ. dr. Cosma Luminita 
         Conf. univ. dr. Mancas Christian 

Informatica – Bologna – Comisia 2 
  Presedinte:   Conf. univ. dr. Popovici Mircea 
  Secretar:      Asist. univ. drd. Bautu Elena 

Membri:  Lect. univ. dr. Chelai Ozten 
     Lect. univ. dr. Rusu Andrei 
            Conf. univ. dr. Zaharescu Eugen         
M3+MI3+MID3 complementar – Comisia 3 
  Presedinte:   Prof. univ. dr. Popa Dumitru 
  Secretar:      Asist. univ. drd. Cirlig George 
  Membri:      Lect. univ. dr. Homentcovschi Laurentiu 
            Lect. univ. dr. Costara Constantin 
            Lect. univ. dr. Pelican Elena 
Studii de 4 ani – Comisia 4 
  Presedinte:   Conf. univ. dr. Petac Eugen 
  Secretar:      Lect. univ. dr. Sburlan Dragos 

Membri:      Conf. univ. dr. Vernic Raluca Ileana 
     Lect. univ. dr. Bobe Alexandru 
             Asist. dr. Ciuca Marian     

5. Examenul de Licenta din sesiunea februarie 2009 va avea loc in perioada 02-08 
februarie 2009. 

6. Planurile de invatamant aprobate (pentru studiile de licenta si studiile de 
masterat), se aplica incepand cu anul universitar 2008-2009, pentru toti anii de 
studiu (I, II, III, masterat anul I si masterat anul II).  
• Disciplinele facultative de la studiile de licenta, anii I si II (Practica, 

Educatie fizica, Limba straina) nu intra in calculul mediei 
(aritmetica/ponderata). 

 
     Secretar stiintific facultate, 

 
Conf. univ. dr. Vernic Raluca Ileana 
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EXTRAS 

din sedinta Consiliului Profesoral 
din data de 18.12.2008 

 
 

1. Incepand cu anii universitari 2006-2006; 2006-2007; 2007-2008 bugetul Facultatii de 
Matematica si Informatica a inregistrat un deficit de 2 miliarde, datorat sporului de risc 
(15%) acoperit din fondurile facultatii si nu din fondurile Ministerului Muncii.  

2. Sporul de risc s-a acordat pentru lunile octombrie si noiembrie, dar nu se va mai acorda 
incepand cu luna decembrie 2008, astfel incat Statele de Functiuni sa fie pe plus. 

3. Consiliul Profesoral al Facultatii de Matematica si Informatica a luat urmatoarele masuri: 
a. renuntarea la sporul de risc pentru cadrele didactice; 
b. taxa la credit se va calcula in functie de alocatia bugetara, astfel: 

i. pentru studiile de licenta, taxa la credit va fi 85 lei/credit; 
ii. pentru studiile de masterat, taxa la credit va fi 170 lei/credit. 

c. fondul suplimentar existent la sfarsitul anului va fi folosit pentru premierea cadrelor 
didactice care au desfasurat activitate stiintifica si de cercetare. 

d. cadrele didactice de la Facultatea de Educatie Fizica si Departamentul de Limbi 
straine vor fi platite la nivelul normei de asistent, corespunzator vechimii. 

e. plata cu ora, pentru cadrele didactice de la Facultatea de Matematica si Informatica, 
se va face la nivel de asistent, corespunzator vechimii. 

4. Pana la sfarsitul anului 2008 se va efectua plata orelor suplimentare efectuate de cadrele 
didactice in lunile octombrie si noiembrie. 

5. Doamna Conf. dr. Ene Viviana este de parere ca ar trebui intocmit un document catre Dl. 
Rector, document in care sa se solicite ca distribuirea  banilor, in Universitatea ,,Ovidius” 
Constanta, sa se faca in functie de performante si rezultate si sa se solicite ca din ianuarie 
2009 sa fie reintrodus sporul de risc. 

6. Dl. Lect. dr. Homentcovschi Laurentiu este de parere ca sporul de risc ar trebui totusi sa se 
acorde anumitor cadre didactice (spre exemplu D-lui Ciuca Marian –responsabil cu site-ul). 

7. Biroul Consiliului Profesoral al Facultatii de Matematica si Informatica va incerca sa obtina 
de la universitate plata orelor, din normele suplimentare, la nivelul in care sunt constituite in 
Statele de Functiuni pentru lunile octombrie si noiembrie, urmand ca din data de 1 decembrie 
2008 plata sa se faca la nivel de asistent. 



8. In cazul modificarii alocatiei bugetare in sens pozitiv, se va incerca revenirea la normalitate 
sau plata orelor suplimentare la nivel de lector iar masurile luate de Biroul Consiliului 
Profesoral se vor atasa masurilor luate de Consiliul Profesoral. 

9. De asemenea, Dl. Lect. Homentcovschi Laurentiu este de parere ca plata salariilor de merit 
sa se acorde astfel: la activitatile realizate in folosul facultatii punctajul sa se acorde 
diferentiat, in functie de ,,greutatea” si importanta activitatii. 

10. Dl Decan Wladimir Boskoff  concluzioneaza ca ar trebui realizata o comisie care sa 
intocmeasca un regulament de acordare a gradatiilor si salariilor de merit. 

11.  S-a propus si aprobat ca aceasta comisie sa aiba urmatoarea componenta: 
Lect. dr. Homentcovschi Laurentiu; 
Lect. dr. Nicola Aurelian; 
Lect. dr. Costara Constantin. 

12. S-a propus si aprobat ca Lect. dr. Nicola Aurelian si Lect. dr. Costara Constantin sa 
indeplineasca functia de coordonatori la nivel de Catedra in cadrul Comisiei de Calitate. 

13. Evaluarea cadrelor didactice de catre studenti se prelungeste deoarece au existat cursuri la 
care nu s-au prezentat minim 10 studenti. 

 
 
 
 
     Secretar stiintific facultate, 

 
Conf. univ. dr. Vernic Raluca Ileana 
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EXTRAS 

din sedinta Consiliului Profesoral 
din data de 08.01.2009 

 
 

1. S-au validat concursurile pentru ocuparea posturilor didactice din cadrul celor 2 catedre. 
Catedra de Informatica si Metode Numerice 
Post – preparator 
Candidat – Grecu Lacramioara 
Dosarul a fost prezentat de Seful de Catedra, Prof. univ. dr. Constantin Popa si au luat 
cuvântul urmatoarele cadre didactice: Lect. dr. Aurelian Nicola si Conf. dr. Raluca Vernic. 
Dosarul a fost aprobat in unanimitate. 
Catedra de Matematica 
Post – lector 
Candidat – Asist. dr. Marian Ciuca 
Dosarul a fost prezentat de Seful de Catedra, Conf. univ. dr. Viviana Ene si au luat cuvântul 
urmatoarele cadre didactice: Prof. dr. Wladimir Boskoff si Lect. dr. Laurentiu 
Homentcovschi. 
Dosarul a fost aprobat in unanimitate. 
 

2. Pentru acordarea gradatiei de merit, se va intocmi un dosar cu activitatea pe 3 ani anteriori. 
 
3. S-au aprobat Criteriile de acordare a salariului de merit, propuse de comisie, cu modificarile 

si adaugarile Consiliului Profesoral.  
Numarul de salarii de merit pe facultate se va distribui in mod egal celor 2 catedre. In caz de 
numar impar de salarii de merit, locul nedistribuit se atribuie persoanei care are punctajul mai 
mare. 

  
 
 
     Secretar stiintific facultate, 

 
Conf. univ. dr. Vernic Raluca Ileana 
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EXTRAS 
din sedinta  Consiliului  Profesoral 

din data de 19.02.2009 
 

1. S-au stabilit competentele generale si profesionale, care vor fi trecute in 
Suplimentul de Diploma, pentru absolventii sistemului Bologna ai Facultatii de 
Matematica si Informatica, precum si statutul profesional al acestora dupa 
absolvire, conform Anexei. 

2. Am fost informati, de catre universitate, ca vor fi vizitate specializarile 
acreditate CNEA, in vederea acreditarii ARACIS. 
Comisia ARACIS va avea in vedere:  

- calitatea profesionala a cadrelor didactice; 
- locurile de munca ale absolventilor. 

Se vor cere precizari la ARACIS asupra formularelor ce trebuie intocmite pentru 
acreditarea institutionala. 
3. Se va pregati dosarul de acreditare ARACIS pentru specializarea Matematica 

(acreditata in 2005 - CNEA). 
4. Vor fi inaintate Biroului de Presa din cadrul Universitatii ,,Ovidius” Constanta 

informatii legate de Admiterea 2009: 
- pentru varianta in limba romana se vor reactualiza informatiile 

din brosura 2008; 
- pentru varianta in limba engleza se pastreaza varianta de pe site. 

Responsabil – lect. dr. Nicola Aurelian. 
 
 

Secretar stiintific facultate, 
 

Conf. univ. dr. VERNIC RALUCA ILEANA 



ANEXA 
 

 
COMPETENŢE GENERALE ŞI PROFESIONALE DEZVOLTATE ÎN CADRUL 

DOMENIULUI DE STUDII:  
 
 Competenţe generale 

- capacitatea de a elabora un program personal de autoperfectionare 
- utilizarea unor moduri diverse de comunicare scrisa si orala, 

inclusiv intr-o limba straina 
- utilizarea tehnologiilor informatice 
- capacitatea de a lucra în echipă 
- capacitatea de a colabora cu specialişti din alte domenii 

 Competenţe profesionale 
- capacitatea de a transpune în practică cunoştinţele dobândite; 
- capacitatea de a soluţiona probleme specifice titlului obtinut 
- abilităţi de cercetare 
- abilitati de predare in domeniul titlului obtinut. 

 
 

OCUPAŢII: 
 

-   Profesor în învăţământul preuniversitar 
-   Matematician / Informatician în diverse domenii de activitate cu profil tehnic       
    sau economic (bănci, administraţie, port, servicii telefonie fixă şi mobilă, IT). 
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EXTRAS  
din sedinta Consiliului Profesoral  

din data de 07.04.2009 
 

1. S-au stabilit comisiile de concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi din Statul de 
Functiuni al Catedrei de Matematica din cadrul facultatii: 

 
- Profesor, pozitia 5: 

Presedinte comisie:  Prof. univ. dr. Wladimir Boskoff  
Membri comisie:  Prof. univ. dr. Dorin Popescu (Univ. Bucuresti) 
   Prof. univ. dr. Sorin Dascalescu (Univ. Bucuresti) 
   Prof. univ. dr. Ionescu Paltin (Univ. Bucuresti) 
   Prof. univ. dr. Dragos Stefan (Univ. Bucuresti) 
 
Comisia a fost aprobata in unanimitate. 
 

- Conferentiar, pozitia 9: 
Comisia propusa de sefa de catedra Viviana Ene este alcatuita din: 

Presedinte comisie:  Prof. univ. dr. Wladimir Boskoff  
Membri comisie:  Prof. univ. dr. Dumitru Popa 
   Conf. univ. dr. Viviana Ene 
   Prof. univ. dr. Gabriel Pripoaie (Univ. Bucuresti) 
   Prof. univ. dr. Mihai Talmaciu (Univ. Bacau) 
 

 Dl. decan Wladimir Boskoff a propus si urmatorii membri: Prof. univ. dr. C. Nastasescu 
(Univ. Bucuresti) si Conf. univ. dr. Camelia Ciobanu (Academia Navala Mircea cel Batran 
Constanta). La discutii s-a precizat ca dl. Nastasescu nu poate face parte din comisie deoarece face 
parte din Comisia Superioara de atestare.  
 Toate persoanele propuse au fost votate nominal. Membrii comisiei propuse de Viviana 
Ene au fost aprobati in unanimitate, in timp ce dl. Nastasescu si dna Ciobanu nu au primit nici un 
vot “pentru”. 
  

2. Sefa Catedrei de Matematica, d-na Conf. dr. Viviana Ene, a aratat ca inscrierea d-lui C-tin 
Costara la concursul de ocuparea postului de conferentiar pozitia 9 poate avea loc conform 
articolului 56, aliniatul 2 din Statutul Cadrului Didactic, care prevede posibilitatea inscrierii 
la concurs a persoanelor cu activitate stiintifica deosebita in domeniul postului pentru care 
concureaza, fara indeplinirea conditiilor de vechime. S-a aprobat in unanimitate inaintarea 
solicitarii de inscriere la concurs catre Senat. 

 
Secretar Stiintific Facultate, 

 
Conf. univ. dr. Raluca Vernic 

  



  

 

   
EXTRAS 

din sedinta  Consiliului  Profesoral 
din data de 30.04.2009 

 
1. S-a votat in unanimitate validarea studentilor Dicu Alina Iuliana si Nita 

Iustinian de la Domeniul Informatica, anul I, alesi ca reprezentanti in Consiliul 

Profesoral al facultatii. 

2. D-na Lect. dr. Flaut Cristina prezinta starea financiara a facultatii, care nu 

coincide cu situatia existenta la 1 octombrie 2008, deoarece 11 studenti s-au 

retras iar marea majoritate a studentilor inscrisi in an complementar nu au 

achitat nimic din taxa de scolarizare aferenta. 

3. Dl. Decan prezinta situatia financiara pentru fiecare luna din anul universitar 

2008-2009 si concluzioneaza ca in perioada octombrie-martie s-a inregistrat un 

deficit de 280.000 lei. 

4. Pentru anul universitar 2009-2010 s-au stabilit urmatoarele taxe de scolarizare: 

Studii de Licenta : 
- Domeniul Matematica - 2200 lei ; 

- Domeniul Informatica  - 2600 lei. 

     Studii masterale : 
- Matematica Didactica, Structuri Matematice Fundamentale si Informatica 

Didactica – 2400 lei ; 

- Modelare si Tehnologii Informatice – 2800 lei. 

     Scoala Doctorala - 3000 lei. 
5. Pentru evitarea deficitului financiar in anii urmatori, D-na Conf. Ene Viviana a 

propus urmatoarele masuri  : 

- marirea taxei de scolarizare ; 

- gestionarea corecta a normelor ; 

- modificarea coeficientului datorat universitatii. 
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6. La cererea studentilor de la Domeniul Informatica, anul I, Consiliul Profesoral 

al facultatii aproba achizitia si stocarea datelor care privesc orele de curs, cu 

acordul scris al cadrului didactic. 

7. S-a stabilit ca termen de predare a cursurilor si seminariilor, in format 

electronic, pentru masteratele de tip Bologna, data de 15 Septembrie 2009. 

8.  La propunerea D-nei conf. Ene Viviana, s-a aprobat intocmirea unei adrese 

oficiale catre universitate, prin care sa se ceara postarea pe site-ul universitatii a 

posturilor didactice scoase la concurs si a dosarelor candidatilor. 

9. La propunerea D-lui Prof. Popa Constantin s-a stabilit ca plata articolelor ISI sa  

se faca in momentul in care exista banii si se permite efectuarea platii. 

10. Dl. Decan propune  ca SSM sa participe cu suma de 240 lei la premierea 

concursului de Informatica, pentru elevi si studenti. 

11. S-au stabilit urmatoarele taxe, pentru examenul de Licenta/Disertatie, sesiunea 

iunie 2009 : inscriere – 300 lei si contestatie 300 lei. 

 
 
 
 

 

Secretar stiintific facultate, 

 

Conf. univ. dr. VERNIC RALUCA 



  
 

   
EXTRAS 

din sedinta  Consiliului  Profesoral 
din data de 01.06.2009 

 
1. S-au validat concursurile pentru ocuparea posturilor didactice de la Catedra de 

Matematica : 
 
Post : Profesor 
Candidat : d-na Conf. Viviana Ene 
Dosarul a fost prezentat de dl. Decan W. Boskoff, a fost aprobat in unanimitate si 
propus pentru a fi inaintat catre Senatul Universitatii. 
 
Post : Conferentiar 
Candidati : lect. dr. Flaut Cristina ; lect. Dr. Costara Constantin si lect. dr. Ibadula 
Denis 
Presedintele Comisiei, dl decan W. Boskoff, prezinta raportul de sinteza, precizand 
ca 3 din cei 4 referenti il recomanda pe dl Costara Constantin ca fiind candidatul 
castigator al concursului pentru ocuparea postului de conferentiar. S-a aprobat in 
unanimitate concluzia raportului de sinteza si dl. Lect. Costara Constantin a fost 
declarat castigator, urmand ca dosarul de concurs sa fie inaintat catre Senatul 
Universitatii. 
 
2. Deoarece d-na asist. Bautu Elena, membra in comisia de licenta, lipseste din 

facultate in perioada sesiunii de licenta, a fost inlocuita cu d-ra lect. dr. Bogdan 
Crenguta. 

3. S-a aprobat organizarea unei sesiuni suplimentare de examene pentru studentii 
din anii treminali care mai au maxim 3 restante, sesiune care se va desfasura in 
zilele de 10, 11 si 12 iunie 2009. 

Comisiile de reexaminare vor avea urmatoarea componenta : 
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Catedra de Informatica    Catedra de Matematica 
Prof. dr. Popa Constantin    Prof. dr. Boskoff Wladimir 
Conf. dr. Popovici Mircea   Conf. dr. Ene Viviana 
Conf. dr. Vernic Raluca     Lect. dr. Costara Constantin 
Lect. dr. Chelai Ozten     Lect. dr. Homentcovschi Laurentiu 
Lect. dr. Nicola Aurelian    Lect. dr. Bobe Alexandru 
Asist. drd. Bautu Elena    Lect. dr. Ciuca Marian 
 

4. Pentru examinarea si notarea studentilor care au examene/restante de sustinut 
cu dl. Lect. Rabaea Adrian, indisponibil din motive medicale, s-a aprobat 
urmatoarea comisie : 

- Prof. dr. Popa Constantin 
- Conf. dr. Popovici Mircea 
- Lect. dr. Nicola Aurelian 
- Lect. dr. Pelican Elena 

5. S-a aprobat ca plata pentru dl. prof. Pascali Dan, profesor asociat, sa se faca 
numai din fondurile universitatii, deoarece facultatea noastra nu are fonduri. 

6. S-a aprobat ca incepand cu anul universitar 2009-2010 sa se reia intalnirile 
conducerii Facultatii de Matematica cu cadrele didactice, pe functii didactice, 
iar evaluarea cadrelor didactice sa se realizeze cu un numar de minim 7 
studenti. 

 
 

 
Secretar stiintific facultate, 

 
Conf. univ. dr. VERNIC RALUCA  



  
 

   
EXTRAS 

din sedinta  Consiliului  Profesoral 
din data de 22.06.2009 

 
1. Datorita situatiei financiare pozitive de la Facultatea de Matematica si 

Informatica, taxele de scolarizare, propuse pentru anul universitar 2009-2010, 
vor reveni la nivelul celor din anul universitar 2008-2009, adica : 2000 lei/an 
pentru studiile de licenta si masterat si 2600 lei/an pentru studiile doctorale. 
Se va verifica la Serviciul Salarizare/Serviciul Financiar, situatia financiara a 
Facultatii de Matematica si Informatica, pentru perioada 2005-2009, pentru a se 
vedea daca banii proveniti din cercetare/grade/ID, au fost scazuti din datoria 
fata de universitate. 

2. Deoarece D-na conf. dr. Ene Viviana, reprezentant al Facultatii de Matematica 
si Informatica in Senatul Universitatii, si-a prezentat demisia, a fost ales ca 
reprezentant in Senat, cu unanimitate de voturi ,,pentru” , dl. conf. dr. Popovici 
Mircea. 

3. S-a aprobat completarea listei cu temele de licenta, pentru specializarea 
Matematica-Informatica – Bologna, sesiunea iunie 2009, precum si transferul 
lucrarilor catre alte cadre didactice conducatoare, in cazul conducatorilor 
indisponibili din diverse motive (sanatate, transferuri catre alte 
facultati/universitati). 
Sefii de Catedra vor desemna cadrele didactice care vor participa la corectura 
tezelor de licenta. 

4. Deoarece Biroul Senatului nu a validat pana in prezent Comisia de Admitere, 
propunem Biroului Senatului lista anexata cu comisia de admitere pentru 
sesiunile  iunie si septembrie 2009. 

  
Secretar stiintific facultate, 

 
Conf. univ. dr. VERNIC RALUCA 

 
MINISTERUL   EDUCAŢIEI   ŞI  CERCETĂRII 

UNIVERSITATEA “OVIDIUS” CONSTANŢA 
FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ 

B-dul Mamaia nr. 124, RO – 900527 Constanţa 
Tel/Fax: 0241 – 606.424  



 
 
 

 
        Către 
         Rectorat 
 
 
 
 Vă rugăm să aprobaţi Comisia pentru examenul de Admitere, sesiunile iulie şi septembrie 
2009. 
 
 Comisia Tehnică si de analiză dosare: 
 
Preşedinte - Prof. univ. dr. Wladimir-Georges Boskoff 
 
Secr.comisie - Lect. univ. dr. Marian Ciucă 
 
Informatician - Asist. univ. drd. Elena Băutu 
 
Membri - Pucică Mihaela – secretar sef facultate 

- Vasile Florica – secretar facultate 
 

Casier  - Cioca Claudia – aj. analist programator  
  
 

  
 
 
 

 
DECAN, 

 
 

Prof. univ. dr. Wladimir-Georges Boskoff 
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EXTRAS 

din sedinta  Consiliului  Profesoral 
din data de 29.06.2009 

 
1. Deoarece in urma verificarilor facute, s-au constatat deconturi nerealizate cu 

DPPD, alte facultati, admitere (plata informaticienilor), in valoare de 
aproximativ 400.000 RON in ultimii 4 ani, precum si faptul ca facultatea are 
inca deficit bugetar, la propunerea d-lui Decan s-a aprobat in unanimitate 
desfiintarea functiei de administrator facultate pentru realizarea de economii. 
Sarcinile aferente vor fi preluate de dl. Decan, ajutat de d-nii Costara si Bobe, 
fara plata, cu aprobarea Senatului Universitatii. Hotararea CP va fi adusa la 
cunostinta serviciului Resurse Umane. 

2. Deoarece d-na asist. Bautu Elena, membra in comisia de admitere, are de 
redactat teza de doctorat, a fost inlocuita cu d-ra lect. dr. Bogdan Crenguta. 

3. S-a decis ca incepand din toamna sa se reia intalnirile conducerii facultatii cu 
cadrele didactice, care vor prezenta un raport al activitatii individuale. 

4. Dl. Prof. Popa C-tin reaminteste faptul ca termenul limita de redactare a 
cursurilor in format electronic pentru masteratele tip Bologna, anul I sem. II, 
este 15 septembrie 2009. 

5. S-a hotarat intocmirea unui calendar al deplasarii cadrelor didactice in 
strainatate. 

6. S-a aprobat Regulamentul de functionare a Scolii Doctorale de Matematica din 
cadrul Facultatii de Matematica si Informatica. 

 
 

 
Secretar stiintific facultate, 

 
Conf. univ. dr. VERNIC RALUCA  
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