
  
 
 
 
   

EXTRAS  
din sedinta Consiliului facultății 

din data de 05.12.2013 
 

1. Consiliul Facultatii de Matematica si Informatica aproba in unanimitate numirea in 
functia de Coordonator Erasmus a domnului lect.dr. Bobe Alexandru. 

2. S-a aprobat in unanimitate completarea temelor de licenta/disertatie pentru absolventii 
promotiei 2013-2014. 

3. Se prezintă de către domnul lect.dr. Bobe Alexandru situația cursurilor și seminariilor 
de pe avizierul web de la masteratul de Modelare Matematică în Finanțe și Analiză 
Economică în vederea evaluării periodice din anul 2014 și se solicită postarea 
materialelor didactice pea vizier. 

4. Se aprobă în unanimitate postarea extraselor din sedințele Consiliului facultății pe site, 
la secțiunea Informații/Consiliu Profesoral. 

5. Se voteaza si se respinge cu unanimitate de voturi eliberarea unei adeverinte de 
echivalarea a studiilor pentru absolventul Cosmin Tanase (absolvent colegiu TI). 

6. Se voteaza si se aproba in unanimitate reinnoirea contractului Facultatii cu MSDN 
Academic Alliance. 

7. Se supune la vot stabilirea de criterii de acordare a sporului de suprasolicitare vizuala si 
se obtine: doua voturi pentru, 6 voturi impotriva si doua abtineri, deci propunerea este 
respinsa. 

8. Se supune la vot completarea listei persoanelor indreptatite sa primeasca sporul de 
suprasolicitare vizuala, aprobata in Consiliul de Administratie a universitatii cu cele 
patru noi cereri astfel:  

- Solicitarea domnului Prof.dr. Popa Constantin, se aproba cu 8 voturi pentru, din 
12 membrii prezenti.  

- Solicitarea doamnei Conf.dr. Flaut Cristina, se aproba cu 8 voturi pentru, din 12 
membrii prezenti. 

- Solicitarea domnului Prof.dr. Craciun Marius, se aproba cu 6 voturi pentru, din 
12 membrii prezenti. 

- Solicitarea domnului Lect.dr. Alexandrescu Adrian, se respinge cu 3 voturi 
impotriva, 7 abtineri si 2 voturi pentru, din 12 membrii prezenti. 

Lista se suplimenteaza cu cele trei persoane care au obtinut numarul de voturi. 
 
 
 

DECAN, 
Conf.univ.dr. Eugen Zaharescu 
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