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Extras din sedinta Consiliului Profesoral  
din data de 6.10.2011 

 

1. In conformitate cu alegerile de la Liga Studentilor, s-a aprobat inlocuirea din CP a 
studentilor absolventi Dicu Alina si Posaceanu Marian cu studentii alesi Petre 
Costin Ionut si Oprea Ruxandra, Info anul III. De asemenea, Petre Costin Ionut a 
fost ales ca reprezentat al studentilor in senat. 

 
2. Referitor la alegerile din departamente: 

- Dl. Decan W. Boskoff a prezentat rezultatele alegerilor din departamentul de 
Informatica si Matematica Aplicata: director – prof.dr. Constantin Popa, membri in 
consiliul departamentului – conf.dr. Mircea Popovici, lect.dr. Dragos Sburlan si 
lect.dr. Aurelian Nicola. 

- Dl. Prof. C. Popa a prezentat rezultatele alegerilor din departamentul de  
Matematica: director – prof.dr. Ene Viviana, membri in consiliul departamentului – 
prof.dr. Dumitru Popa, lect.dr. Denis Ibadula si lect.dr. Marian Ciuca. 

Rezultatele alegerilor s-au aprobat in unanimitate. 
 
3. S-au finalizat statele de functiuni ale catedrelor precum si plata cu ora, urmand a 

fi inaintate spre aprobare la rectorat. Se recomanda coordonatorilor de an o 
implicare mai activa in problemele studentilor. 

 
4. Pana pe data de 21 octombrie cadrele didactice vor propune temele de licenta 

(minim 6) si cele de disertatie (cate 3-5). 
 

5. S-a aprobat in unanimitate depunerea la Minister a unui memoriu care va contesta 
clasificarea in categoria C a specializarii matematica, din motive precum lipsa de 
transparenta a procesului de evaluare, modul de colectare al datelor in absenta 
procedurilor, conflictul de interese al evaluatorilor, lipsa evaluatorilor externi, 
aflarea rezultatelor din presa etc. 

 
 
 

Secretar stiintific 
 

Conf.dr. Raluca Vernic 
 



 
 

 
 

 
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 6.12.2011 
 

1. S-a votat in unanimitate componenta Consiliului Scolii Doctorale a FMI, alcatuit din: 
Prof. dr. Popa Dumitru, Prof. dr. Ene Viviana şi Prof. dr. Popa Constantin.  
Dl. Popa Dumitru a fost ales in unanimitate ca director al Scolii Doctorale, urmand ca, in 

aceasta calitate, sa participe si la sedintele Consiliului Profesoral.  
Pana in data de 15 decembrie 2011 se va realiza regulamentul Scolii Doctorale in 

conformitate cu regulamentul universitatii. 
 

2. Dl. Popa Constantin a facut o informare in legatura cu discutiile de la ultima sedinta de 
Senat. Acestea au vizat: 

- revizuirea tuturor documentelor de la secretariate si eliminarea posibilelor nereguli; in 
acest sens, pana la sfarsitul saptamanii secretariatul FMI va definitiva documentele de la 
licenta si disertatia din vara; 

- conform unui ordin din 3 august 2011, in perioada 1 oct. 2011 - 1 oct. 2012 se va face 
autoevaluarea scolilor doctorale, urmata de o vizita de acreditare; 

- s-a stabilit calendarul alegerilor pe universitate (care incep pe 15 ianuarie), urmand ca 
regulamentul sa fie definitivat de comisia care a lucrat si la Carta Universitatii. 

 
3. Pentru atingerea obiectivelor legate de cercetare si publicatii ISI necesare unei mai bune 

clasificari a domeniilor, se recomanda tuturor cadrelor didactice din FMI care nu au 
lucrari ISI sa participe in 2012 macar la o conferinta cu ISI proceedings. In general, se 
recomanda publicarea in reviste cu SRI nenul. 

 
4. S-au aprobat temele de licenta si disertatie pentru sesiunea de vara, 2012, precum si 

comisiile de licenta si disertatie, astfel: 
 

- Sesiunea din februarie 2012 se va desfasura in zilele de 8.02.2012 – proba scrisa si 
10.02.2012 - sustinerea lucrarii, comisia fiind urmatoarea 
Presedinte: Conf.dr. Luminita Cosma 
Membri: Conf.dr.Cristian Mancas, Lect.dr.Gabriel Iorgulescu, Lect.dr.Constantin Costara 
Secretar: Lect.dr. Crenguta Bogdan 
 

- Sesiunea din iulie, 2012 
• Comisia pentru specializarea informatica  
Presedinte: Prof.dr. Constantin Popa 
Membri: Conf.dr. Cristian Mancas, Lect.dr. Dragos Sburlan, Lect.dr. Aurelian Nicola 
Secretar: drd. Ioana Pomparau 



 
• Comisia pentru specializarile M, MI  
Presedinte: Prof.dr. Dumitru Popa 
Membri: Lect.dr. Laurentiu Homentcovschi, Lect.dr. Crenguta Bogdan, Lect.dr. Marian 
Ciuca 
Secretar: Asist.dr. George Carlig 
 
• Comisia pentru masterate  
Presedinte: Conf.dr. Mircea Popovici 
Membri: Prof.dr. Wladimir Boskoff, Prof.dr. Viviana Ene, Prof.dr. Marius Craciun, 
Lect.dr. Ozten Chelai 
Secretar: Lect.dr. Cristina Sburlan 
 
 

Secretar Stiintific 
 

Conf. dr. Raluca Vernic 



   
   

EXTRAS 
din sedinta  Consiliului  Profesoral 

din data de 12.01.2012 
 

1. Referitor la viitoarele alegeri, in conformitate cu Regulamentul de Alegeri al Universitatii, s-
au hotarat urmatoarele: 

- din Consiliul Profesoral vor face parte 4 studenti alesi de catre studentii facultatii, 
dintre care 1 va fi reprezentantul studentilor in Senat;  

- din Consiliul Profesoral vor face parte 11 membri: cate 6 si respectiv 5 membri din 
fiecare departament, in functie de punctele SRI ale fiecarui departament (2007-
2011); 

- facultatea trebuie sa desemneze 3 membri in Senat si cel putin 2 cadre didactice 
pentru functia de decan; 

- se recomanda ca din Consiliul Profesoral sa faca parte cadre didactice active in 
sedinte si cu o activitate stiintifica solida; 

- sala E10 va fi pusa la dispozitia comisiei electorale pentru desfasurarea alegerilor; 
- se va inainta Senatului o lista cu propuneri privind amendarea unor articole din 

Regulamentul de Alegeri al universitatii. 
2. S-a aprobat, cu 1 vot ,,impotriva” urmatoarea comisie electorala: 

Presedinte:    Asist. dr. Cirlig George  
Membru:     Prep. drd. Grecu Lacramioara 

Student Birghila Corina 
Membri supleanti: Prof. univ. dr. Wladimir-Georges Boskoff 

           Asist. drd. Alexandrescu Adrian 
3. Deoarece nu sunt 20 de studenti inscrisi, nu se va organiza examen de Licenta in sesiunea 

februarie 2012. 
4. In conformitate cu indicatiile pe universitate, s-au aprobat urmatoarele reguli de completare a 

cataloagelor, in sesiunea de examene: 
- catalogul se eliberează numai titularului de curs, pe semnatură, şi se returnează tot de titular, 

pe semnătură, în maxim 48 ore de la data ridicării; 

- catalogul disciplinei care se finalizează cu forma de verificare “colocviu”, se semnează 

numai de către titularul disciplinei; 
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- catalogul disciplinei care se finalizează cu forma de verificare “examen”, se semnează de 

către titularul disciplinei si de către asistent; 

- notele se scriu în cifre şi litere şi se semnează şi datează, fiecare în parte; 

- la sfârşitul catalogului se datează şi semnează fiecare sesiune organizată; 

- în cazul studenţilor care se prezintă a treia sau a patra oară, examinatorul este rugat să 

verifice chitanţele de plată a reexaminărilor/reînscriere la disciplină şi a cererilor aprobate de 

decan în acest sens; 

- responsabilitatea înscrisurilor în catalog revine numai titularului de disciplină. 

 
 
 

Secretar Stiintific, 
 

Conf. univ. dr. Vernic Raluca 



   
   

EXTRAS 
din sedinta  Consiliului  Profesoral 

din data de 17.01.2012 
 

1. Deoarece numarul total de posturi didactice si de cercetare din facultate este de 51 
(considerand si Statul de la Scoala Doctorala), numarul de membri din Consiliul Profesoral 
poate fi de cel mult 21; in plus, in conformitate cu Carta Universitatii (articolele 84-85), 
trebuie sa avem un numar egal de reprezentanti din fiecare departament in CP. Ca urmare, s-a 
aprobat ca viitorul CP sa fie compus din 16 membri, astfel: 6 de la Departamentul de 
Matematica, 6 de la Departamentul de Informatica si Matematica aplicata, si 4 studenti.  

2. Alegerile incep de pe data de 15 ianuarie. Joi, 19 ianuarie ora 13, are loc sedinta CP in care 
se vor valida candidatii propusi de cele doua departamente si se va stabili ordinea lor pe 
buletinele de vot. 

3. S-a aprobat utilizarea salii P5 pentru Scoala Doctorala. In acest scop, aici vor avea sediul 
urmatoarele persoane: Prof.dr. D. Popa, Prof.dr. C. Popa, Prof.dr. E. Viviana, Lect.dr. C. 
Costara. 

4. S-a stabilit urmatoarea comisie pentru acodrdarea gradatiei de merit ce revine facultatii anul 
acesta:  

- Prof.dr. Wladimir-Georges Boskoff,  
- Prof.dr. Constantin Popa,  
- Prof.dr. Viviana Ene,  
- Prof.dr. Dumitru Popa,  
- Conf.dr. Raluca Vernic, 
- Ec. Constantin Popescu.  

Evaluarea candidatilor se va baza pe perioada 2007-2011. 
 

 
Secretar Stiintific, 

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

din data de 19.01.2012 
 

1. In urma sedintelor la nivel de departamente, s-au inscris pe lista candidatilor pentru Consiliul 
Profesoral, urmatoarele cadre didactice, dupa cum urmeaza: 

- Departamentul de Matematica – 18.01.2012: 
 Ene Viviana  
 Flaut Cristina Elena  
 Bobe Alexandru 
 Costara Constantin 
 Iorgulescu Gabriel Florin 
 Ciuca Marian George 
 Popa Dumitru 
 Ibadula Denis 
 Craciun Marius Eduard 

- Departamentul de Informatica si Matematica Aplicata – 19.01.2012 
 Rusu Andrei 
 Popa Constantin 
 Nicola Aurelian 
 Pelican Elena 
 Petac Eugen 
 Vernic Raluca  
 Popovici Dorin Mircea 
 Chelai Ozten 
 Sburlan Dragos Florin 
 Zaharescu Eugen 
 Bogdan Crenguta 

Listele cu candidati au fost aprobate in unanimitate. 
 

2. Se lanseaza competitia pentru gradatiile de merit. Informatiile vor fi trimise pe mi-profi. 
 
 

Secretar stiintific, 
 

Vernic Raluca  
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EXTRAS  
din şedinţa Consiliului Profesoral  

din data de 23.01.2012 
 
 
 

In conformitate cu rezultatul alegerilor din data de 23.01.2012, s-a validat urmatoarea 
componenta a noului Consiliu Profesoral: 

 
 

Departamentul de Matematica   Departamentul de Informatica si Matematica Aplicata
1. Prof.dr. Popa Dumitru      1. Prof.dr. Popa Constantin 
2. Prof.dr. Craciun Marius      2. Lect.dr. Pelican Elena 
3. Prof.dr. Ene Viviana      3. Conf.dr. Popovici Mircea 
4. Lect.dr. Bobe Alexandru      4. Lect.dr. Sburlan Dragos 
5. Lect.dr. Costara Constantin      5. Lect.dr. Nicola Aurelian 
6. Lect.dr. Iorgulescu Gabriel      6. Conf.dr. Vernic Raluca 

 
  

 
 

Secretar ştiinţific 
 
 

Conf.dr. Raluca Vernic 
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EXTRAS 
din sedinta  Consiliului  Profesoral 

din data de 19.03.2012 
 
 

1. In urma analizarii situatiei financiare a FMI s-a constat ca in perioada 2008-2012 
facultatea a inregistrat un serios deficit bugetar si s-a propus ca solutie redresorie 
constituirea unui singur departament prin unirea celor doua existente.  

2. S-a aprobat cu 12 voturi ,,pentru” si 2 abtineri infiintarea unui singur departament 
si s-a hotarat in unanimitate ca noua denumire a departamentului astfel constituit 
sa fie Departamentul de Matematica si Informatica. 

3. In data de 20.03.2012, ora 12.00 va avea loc adunarea generala a cadrelor 
didactice din FMI pentru propunerea candidatilor la functia de director de 
departament si pentru consiliul departamentului (3 sau 5 membri). Alegerile vor 
avea loc in data de 21.03.2012, ora 16.00. 

4. La nivel de universitate, va exista un program informational care va tine evidenta 
financiara a fiecarui departament si se va urmari atent bugetul fiecarei facultati. 

5. La nivelul facultatii se va constitui o comisie formata din: lect. dr. Iorgulescu 
Gabriel, prof. dr. Craciun Marius si lect dr. Bobe Alexandru (membri in Consiliul 
Profesoral), comisie care va verifica situatia financiara din  perioada 2008-2012 
(cercetare, grade didactice, deconturi intre facultati), scopul final fiind diminuarea 
deficitului bugetar al FMI. 

 
 
 
 
 

DECAN, 
 

Lect. univ. dr. Flaut Cristina 
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