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EXTRAS 

din sedinta  Consiliului  Profesoral 
din data de 28.09.2010 

 
 
1. S-a aprobat repartizarea celor 4 locuri fara taxa nou obtinute (de la Facultatea de 

Arte), astfel : cate un loc la fiecare dintre masteratele MVMMD, MTI, MD si 
MMFAE. 

2. Deschiderea anului universitar va avea loc vineri, 1 octombrie in Aula Magna, la 
orele 14.00, atat pentru studiile de licenta, cat si pentru cele de masterat. 

3. Se vor afisa pe site planurile de invatamant pentru noile masterate MVMMD si 
MMFAE, precum si cursurile de la anul II al masteratelor aflate in derulare. 
Orarul va fi afisat pe site in cursul zilei de joi. 

4. S-au stabilit indrumatorii de serie pentru toate specializarile. 
5. S-a aprobat rocada urmatoarelor cursuri de la sectia Informatica anul III: cursul de 

Grafica se muta de pe semestrul I pe semestrul II, iar cursul de Tehnici de 
optimizare de pe semestrul II pe semestrul I. 

6. In anul universitar 2010-2011, dl. Adrian Alexandrescu va functiona pe pozitie de 
asistent, cu dispensa pentru a tine cursurile din norma. 

7. Domnul profesor Dumitru Popa a fost numit director executiv la Scoala 
Doctorala. 

 
 

Secretar stiintific facultate, 
 

Conf. univ. dr. VERNIC RALUCA  
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Extras din şedinţa Consiliului Profesoral  
din data de 29.10.2010 

 
S-a aprobat cuantumul burselor lunare pentru anul universitar 2010-2011, astfel: 
 

Tip Bursă              Cuantum Bursă/lună 
 
Bursă Socială        152 RON 
Bursă Parţială        170 RON 
Bursă Integrală      305 RON 
Bursă de Merit       380 RON 

 
Dintr-un fond total de burse de 30074 RON/lună, se folosesc astfel 30050 RON/lună pentru 

bursele de care beneficiază un număr de 124 studenţi, rămânând un fond de rezervă de 24 RON/ 
lună. 

  
 

 
Secretar ştiinţific 

 
 

Conf.dr. Raluca Vernic 



 
 
 
 
 

Extras din sedinta Consiliul Profesoral 
din data de 18.11.2010 

 
1. S-au aprobat listele cu temele de licenta si disertatie pentru sesiunea iunie 2011. Listele se 

pot largi cu teme noi dupa ce acestea vor fi dicutate si aprobate in CP. 
2. S-a stabilit comisia de licenta/disertatie pentru sesiunea februarie 2011: 

Presedinte: Prof.dr. Dumitru Popa 
Membri:  Lect.dr. Marian Ciuca 
  Lect.dr. Laurentiu Homentcovschi 
  Lect.dr. Dragos Sburlan 
Secretar: Asist.dr. George Cirlig 

 Perioada de inscrieri: 31 ianuarie 2011 - 04 februarie 2011.  
 Sustinerea probelor: 07-11 februarie 2011. 

3. S-au stabilit comisiile de licenta si disertatie pentru sesiunea iunie 2011: 
Comisia 1 (M+MI+4 ani+colegii) 
Presedinte: Prof.dr. Wladimir G. Boskoff 
Membri:  Lect.dr. C-tin Costara 
  Lect.dr. Gabriel Iorgulescu 
  Conf.dr. Christian Mancas 
Secretar: Asist.drd. Catalin Ghinea 
 
Comisia 2 (Info) 
Presedinte: Conf.dr. Elena Popescu 
Membri:  Lect.dr. Ozten Chelai 
  Lect.dr. Elena Pelican 
  Lect.dr. Andrei Rusu 
Secretar: Prep.drd. Lacramioara Grecu 
 
Comisia 3 (Masterat) 
Presedinte: Prof.dr. C-tin Popa 
Membri:  Conf.dr. Mircea Popovici 
  Conf.dr. Luminita Cosma 
  Lect.dr. Alexandru Bobe 
Secretar: Lect.dr. Aurelian Nicola 

4. S-a discutat dosarul dnei Prof.dr. Viviana Ene pentru conferirea calitatii de conducator de 
doctorat. Deoarece s-a constatat ca indeplineste toate conditiile prevazute de lege, s-a 
aprobat in unanimitate inaintarea dosarului catre Senatul UOC. 

 
Secretar stiintific 

 
Conf.dr. Raluca Vernic 
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Extras din sedinta Consiliului Profesoral  
din data de 4.05.2011 

 

1. S-a aprobat organizarea programului de practica Express IT in colaborare cu 
AIESEC pentru studentii din anii II si III, specializarile Informatica si 
Matematica-Informatica. 

 
2. S-a votat in unanimitate transformarea celor doua catedre ale facultatii in 

departamente, sefi de departament fiind cei doi sefi de catedra. In acest sens, se va 
inainta o adresa spre aprobarea senatului. 

 
3. S-au fixat comisiile care se vor ocupa de completarea documentelor privitoare la 

facultate in legatura cu procesul de ierarhizare al universitatilor. Termen de 
finalizare: marti, 10.05.2011. 

 
4. S-a aprobat calendarul de sustinere a licentei si disertatiei, sesiunea de vara, astfel: 

 
- 20.06: centralizare rezultate sesiune examene 
- 21-23.06: sesiune speciala de restante 
- 27.06-01.07: inscriere licenta 
- 04.07-09.07: sustinere licenta 
- 04.07-09.07: inscriere disertatie 
- 11.07-15.07: sustinere disertatie 
 

 
 
 
 

Secretar stiintific 
 

Conf.dr. Raluca Vernic 
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EXTRAS 
din sedinta Consiliului Profesoral 

din data de 10.06.2011 
 

1. S-a votat in unanimitate scoaterea la concurs a 4 posturi de conferentiar. Urmeaza a fi 
validate de catre universitate. 

2. In conformitate cu conditiile propuse de Comisia Superioara, s-a  stabilit ca scorul de 
influenta relativ total (SRI)  calculat pentru articolele ISI publicate de candidati (impartit la 
numarul de autori) sa fie: 

a. Pentru profesor ≥5 pentru articolele publicate de-a lungul intregii activitati stiintifice, 
si ≥ 2,5 pentru articolele publicate in ultimii 7 ani; 

b. Pentru conferentiar ≥2,5 pentru articolele publicate de-a lungul intregii activitati 
stiintifice, si ≥ 1,5 pentru articolele publicate in ultimii 7 ani. 

Aceste valori se vor ajusta in functie de decizia finala a Comisiei Superioare. 
3. Pe pagina web a facultatii va exista un link catre revistele de tip ISI cu SRI-ul calculat,  iar 

la sectiunea Cercetare se va introduce noua anexa C2 – Cercetare, care cuprinde listele pe 
baza carora s-a facut raportarea catre Minister. 

4. La cererea RUF s-au stabilit criteriile de evaluare a performantelor individuale pe baza 
carora se vor intocmi actele aditionale la contractele individuale de munca (ce vor fi semnate 
de fiecare salariat). 

S-a intocmit un tabel generic cu toate criteriile de evaluare si punctajele corespunzatoare (vezi 
anexa). S-a aprobat punctajul minim pentru fiecare pozitie astfel: 
 

Punctaj minim Asistent Lector Conferentiar Profesor
I. Activitatea didactica 1 pct 3 pct 3 pct 4 pct 
II. Cercetare stiintifica 1 pct 3 pct 4 pct 5 pct 
III. Recunoastere nationala si internationala 1 pct 2 pct 3 pct 5 pct 
IV. Activitatea in comunitatea academica 2 pct 3 pct 5 pct 5 pct 

 
Pentru fiecare cadru didactic punctajul se calculeaza in luna septembrie pentru ultimii 5 ani. 
Daca sunt indeplinite toate cele 4 criterii se acorda calificativul ,,foarte bine”; pentru 3 criterii 
calificativul ,,bine”;  pentru 2 criterii ,,suficient” si pentru 1 criteriu ,,insuficient”. 
In plus, este obligatoriu ca: 
- la evaluarea cadrelor didactice de catre studenti, fiecare cadru didactic sa obtina minimum 7,5 
puncte; 
- fiecare cadru didactic sa aiba cel putin o prezentare la Seminarul stiintific, in ultimii 2 ani; 
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- o alta conditie obligatorie pentru profesori si conferentiari este ca in ultimii 3 ani sa fi publicat cel 
putin un articol sau proceedings ISI. 
 

5. S-au aprobat programele de cercetare ale studentilor inscrisi la doctorat in anul II. 
6. La nivelul universitatii s-a stabilit ca toti asistentii si preparatorii sa-si definitiveze 

doctoratul in cel mult 4 ani. 
7. S-a aprobat ca studentii din anii terminali sa poata sustine reexaminari de marirea notei in 

sesiunea de restante (cu conditia sa fie integralisti). 
8. S-a aprobat cererea de revenire din concediu fara plata a dnei conf. Alina Barbulescu. 
9. Joi, 16 iunie ora 11, are loc adunarea generala a cadrelor didactice din FMI in sala AB1, 

pentru comunicari importante legate de facultate. Prezenta OBLIGATORIE. 
 
 
 

Secretar Stiintific 
 

Conf. dr. Raluca Vernic 



Anexa 
 
UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANTA 
FACULTATEA DE MATEMATICA SI INFORMATICA 
 

Criterii pentru evaluarea performantelor profesionale individuale anuale ale personalului 
didactic din Facultatea de Matematica si Informatica, Universitatea Ovidius Constanta 

 
Punctajul se calculeaza pe ultimii 5 ani. 
 
Nr. 
Crt. 

Crireriul de evaluare punctaj Obs. 

I Activitate didactica   
1. Suporturi de studiu pentru seminarii, laboratoare, 
proiecte (caiete de lucrări practice, îndrumare, 
culegeri probleme) 

1  

2. Manuale şi alte materiale pentru învăţământul 
preuniversitar 

1  

3. Suporturi de curs sau aplicaţie în sistem 
multimedia 

1  

4. Evaluarea cadrelor didactice de către studenţi 
>7.5 

1 Obligatoriu 

5. Coordonarea unor lucrări ştiinţifice studenţeşti 1  
6. Conducerea unor cercuri ştiinţifice studenţeşti 1  

 

7. Organizarea sau participarea la concursuri 
studenţeşti 

1  

 Punctaj minim 
II Cercetarea ştiinţifică   

1. Lucrări indexate ISI Web of Knowledge   
1.1. Reviste cu factor de impact calculat 1 
1.2. Reviste fără factor de impact calculat (Science şi 
Social Sciences) 

1 

1.3. Volume ale conferinţelor indexate (ISI Proceedings) 1 

Profesor si 
conferentiar: cel 
putin un articol din 
categoria 1.1-1.3 in 
ultimii 3 ani 

2. Articole indexate BDI 1  
3. Articole CNCSIS (B) 1  
4. Cărţi la edituri internaţionale 1  
5. Cărţi la edituri CNCSIS 1  
6. Capitole de cărţi la edituri internaţionale 1  
7. Capitole de cărţi la edituri CNCSIS 1  
8. Director la proiecte finanţate de instituţii din ţară 1  
9. Director la proiecte finanţate de instituţii din 
străinătate 

1  

10. Membru in  proiecte finanţate de instituţii din 
ţară 

1  

 

11. Membru in  proiecte finanţate de instituţii din 
străinătate 

1  



 Punctaj minim     
III Recunoaştere naţională şi internaţională   
 1. Invitat pentru prelegeri la universităţi de 

prestigiu 
  

1.1. In străinătate 1  
1.2. In ţară 1  
2. Invitat pentru cercetare  >14 zile   
2.1. In străinătate 1  
2.2. In ţară 1  
3. Membru în societăţi ştiinţifice şi profesionale   
3.1. In străinătate 1  
3.2. In ţară 1  
4. Membru în colectivele de redacţie ale unor 
reviste recunoscute 

  

4.1. In străinătate 1  
4.2. In ţară 1  
5. Organizator de manifestări ştiinţifice 
naţionale/internaţionale 

  

5.1. Internaţionale 1  

 

5.2. Naţionale 1  
 Punctaj minim    
IV Activitate în comunitatea academică   
 1. Participarea la sesiuni ştiinţifice, simpozioane, 

mese rotunde, organizate în instituţia de învăţământ 
superior, altele decât cele de cercetare 

1  

 2. Participare cu lucrare la Seminarul Ştiinţific al 
Departamentului 

1 Cel putin o 
prezentare in 
ultimii 2 ani 

 3. Membru în comisia de licenţă/disertaţie 1  
 4. Intocmire orar 1  
 5. Alte activităţi (în cadrul comunităţii academice) 1  
 6. Participare la întocmire raport autoevaluare 

autorizate/acreditare 
1  

 7. Indrumător an/grupă 1  
 8. Participare la acţiuni de promovare a imaginii 

facultăţii/departamentului 
1  

 9. Organizarea şi conducerea practicii studenţeşti 1  
 10. Amenajarea unui laborator 1  
 Punctaj minim    
 

 



      
 
 
 

 
 

 
 
 
 

EXTRAS 

din sedinta Consiliului Profesoral 

din data de 24.06.2011 

 

1. S-au aprobat in unanimitate datele de sustinere a examenelor de Licenta si 

Disertatie, dupa cum urmeaza: 

Licenta 

 Absolventii de 3 ani: 07.07.2011; 08.07.2011 si 09.07.2011 

 Absolventii de 4 ani si Colegii: 

o Proba scrisa – 07.07.2011 

o Sustinere proiect – 09.07.2011 

 

Disertatie 

 11- 12 iulie 2011 

 

2. S-a aprobat inlocuirea D-lui Decan, prof. univ. dr. Wladimir-Georges Boskoff din 

functia de presedinte al Comisiei de Disertatie cu d-na Prof. univ. dr. Ene Viviana. 

3. Au fost aprobate cererile depuse de studenti, pentru obtinerea unui loc in  tabara 

gratuita de vara, organizata de Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret. 

4. A fost aprobata tema de cercetare a dostorandei Banescu Magdalena, aprobata de 

conducatorul de doctorat, Prof.univ.dr. Dumitru Popa. Tema de cercetare se 

intituleaza: Evaluari asimptotice in teoria analitica a numerelor. 

  

Decan, 

 

Prof. univ. dr. Wladimir-Georges Boskoff 
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