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Hotărârile Consiliului Facultății de Matematică și Informatică din data de 11.10.2021 

Cvorumul este îndeplinit,  votul a fost electronic. 

HCFMI nr. 1 

Se aproba, cu unanimitate de voturi pentru, Comisia de acordare a burselor si a altor forme 

de sprijin material a FMI, pentru anul universitar 2021-2022: 

Presedinte: Conf.univ.dr. Aurelian Nicola 

Membri:  

Prof. univ.dr. Constantin Costara 

Lect.univ.dr. Gabriela Badea 

Lect.univ.dr. Marian Ciuca 

Secretar Sef Mihaela Pucica 

Student Alexandrina Popoi 

HCFMI nr. 2 

Se aproba, cu unanimitate de voturi pentru, cuantumul burselor ptr anul universitar 2021-

2022, la FMI: 

- bursa de performanță 1000 lei (Intervalul din HCA este 950-1300 lei) 

- bursa de merit   800 lei (Intervalul din HCA este 800-900 lei) 

- bursa speciala   950 lei.(Intervalul din HCA este 950-1300 lei)  

HCFMI nr. 3 
Se aproba, cu unanimitate de voturi pentru, ocuparea locului fara taxa eliberat de studentul 

Butucea Claudiu-Iulian de la programul MI3, de catre prima studenta eligibila de la forma cu 

taxa, anume Alexa Petronela-Alexandra. 

HCFMI nr. 4 
Se aproba, cu unanimitate de voturi pentru, acordului de parteneriat cu compania SAS 

Romania, incepand cu anul universitar 2021-2022, in baza caruia programul de studii de 

master CSML va beneficia de dubla certificare SAS, pentru Machine Learning si Data Science. 

HCFMI nr. 5 

Se aproba, cu unanimitate de voturi pentru, organizarea Practicii de specialitate in anul 

universitar 2021-2022, la programele Informatica si Informatica in lb.engleza, anul 2, pe 

parcursul anului universitar, in cadrul Protocolului de colaborare cu compania Cornerstone 

Technologies. Astfel, incepand cu saptamana a 3-a a primului semestru, respectiv saptamana 

a 2-a a celui de-al doilea, in regim de 2 ore/saptamana, programul va avea un numar de 50 

ore de lucru efectiv cu expertii CST, restul de 10 ore (pana la 60 de ore, cat are alocata in 

Planul de invatamant disciplina Practica de specialitate) vor fi alocate finalizarii proiectului si 

evaluarii. 

                                                                                                   Decan, 
 

                                                                       Conf. Univ. dr. Aurelian Nicola 
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