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Hotărârile Consiliului Facultății de Matematică și Informatică din data de 27.11.2020 

Cvorumul este îndeplinit, votul exprimat a fost electronic. 

HCFMI nr. 1 Se aprobă, cu unanimitate de voturi pentru, Modalitatea de repartizare a fondului de burse 

alocat FMI in anul universitar 2020-2021 (pct 1-6, Anexa 1) 

HCFMI nr. 2 
Se aprobă, cu unanimitate de voturi pentru, Nominalizarea studentilor FMI pentru a benecifia 

de o Bursa Ovidius/de excelenta/ Bursa ocazională în cadrul Programului de susținere a 

elitelor in anul univ 2020-2021 (pct 7, Anexa 1) 

HCFMI nr. 3 
Se aprobă, cu unanimitate de voturi pentru, solicitarea FMI catre CA de a suplimenta din 

fondul centralizat destinat burselor, fondul alocat FMI pentru a putea include in lista 

bursierilor de merit studentul Dumitru Alexandru Marian- Informatica in lb.engleza, anul 2. 

HCFMI nr. 4 

Se aprobă, cu unanimitate de voturi pentru, solicitarea FMI de a completa pana la 800 lei, din 

fondul centralizat al UOC bursa studentului RP, Halilov Dmitri, Informatica anul 2, care are 

media 9.33 si care se incadreaza in ierarhia studentilor selectati pentru bursa de merit in anul 

universitar 2020-2021. 

 

                                                                                                   Decan, 

                                                                       Conf. Univ. dr. Aurelian Nicola 
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       Anexa la HCH nr 1/27.11.2020 

INFORMATII si CRITERII 

referitoare la repartizarea fondului si  

acordarea burselor la FMI 

în anul universitar 2020/2021 

1.  Concursul de burse se desfasoara anual. 

2. Fondul de burse repartizat pentru FMI in anul universitar 2020/2021 este de 71.556 lei/luna. 

3. Fondurile s-au împărțit studenţilor cu taxǎ şi fǎrǎ taxǎ de la studii universitare de licență şi master, 

precum şi celor ce urmeazǎ o a doua facultate, dacǎ nu au beneficiat de bursǎ în timpul primei facultǎţi. 
Alocarea pe cele 2 cicluri – studii de licenta/master – s-a facut tinand cont de numarul de locuri fara 
taxa la fiecare ciclu, numar care determina valoarea fondului de burse primit de FMI. 

4. Cuantumul burselor aprobat este:    

 - bursa socială       600 lei 
 - bursa de performanță   1000 lei 
- bursa de merit     800 lei 
* fond de rezervă       556 lei/luna. 

5.  Fondul alocat pentru bursele sociale este de 21.600 lei/luna, acesta depasind 30% din fondul 

repartizat pentru FMI. Asadar, FMI acorda 36 de burse sociale, prioritari fiind studentii aflati in 
plasament, apoi studentii cu certificat medical, apoi studentii cu venituri mai mici decat salariul minim 
pe economie (1346 lei/membru/ luna), ierarhizati in ordinea crescatoare a venitului pe membru. 

6.  FMI acorda burse de performanta tuturor studentilor care au solicitat acest tip de bursa, adica 23 

burse de performanta. 

7. FMI propune urmatorii studenti pentru a beneficia de burse din venituri proprii, acordate din fondul 

centralizat UOC: 
Pentru Bursa de excelenta 
1. Gavrila Doru – Informatica 3 - pentru participarea la exercitiul CyDEx 20, 6-8 oct 2020 
2. Lucian Placinta – Informatica 3 – pentru  participarea la exercitiul CyDEx 20, 6-8 oct 2020 si 
UNbreakable România de tip „Capture the flag” 16-18 oct 2020 
3. Vasile Antonio-Gabriel – pentru participarea la exercitiul CyDEx 20, 6-8 oct 2020 si UNbreakable 

România de tip „Capture the flag” , 16-18 oct.2020 
4. Istratoae Irinel-Catalin – pentru participarea la exercitiul CyDEx 20, 6-8 oct 2020, pentru 
reprezentarea FMI in Consiliului executiv al Societății Antreprenoriale Studențești Ovidius Innovation Center, 
OIC-SAS, conf HCA 937/4.11.2020 
https://univ-ovidius.ro/stiri/2490-comunicat-de-presa-patru-studenti-ai-facultatii-de-matematica-si-
informatica-participanti-in-cadrul-celui-mai-important-exercitiu-de-securitate-cibernetica-din-romania  
https://univ-ovidius.ro/stiri/2501-studenti-ai-facultatii-de-matematica-si-informatica-din-cadrul-uoc-
participanti-in-cadrul-concursului-national-de-securitate-cibernetica-unbreakable-romania  
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Pentru Bursa Ovidius 
1. Tepsan Adrian – Informatica 3- pentru implicarea in activitati administrative in cadrul FMI ( membru 
in CF in ultimii 3 ani, membru al corpului de studenti experti – desemnat pentru evaluarea interna-2020) 
si pentru contribuţii la promovarea imaginii FMI/UOC pe plan local si regional. 
2. Seinescu Raluca – MVMD 1 - pentru contribuţii la promovarea imaginii FMI/UOC pe plan local si 
regional, pentru implicarea in activitati extracurriculare in timpul studiilor de licenta la FMI. 
3. Popa Alexandru-Sebastian – MVMD1 - pentru contribuţii la promovarea imaginii FMI/UOC pe plan 
local si regional, pentru implicarea in activitati extracurriculare in timpul studiilor de licenta la FMI 
 
Pentru Bursa ocazională în cadrul Programului de susținere a elitelor 

1. Ciulavu George-Adrian – Matematica (trunchi comun) anul 1- absolvent sef de promotie la 

Colegiul Economic Delta Dunarii, Tulcea 

 

Decan, 

Conf.univ.dr. Aurelian Nicola 

 


