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Hotărârile Consiliului Facultății de Matematică și Informatică din data de 21.02.2022 

Cvorumul este îndeplinit, au fost prezenti 11 cadre didactice si 2 studenti. 

HCFMI nr. 1 
Se aproba, cu unanimitate de voturi pentru, domeniile înrudite acceptate pentru  concursurile 
pe perioada determinata/nedeterminată propuse la concurs in semestrul II al anului 
universitar 2021-2022 din Statul de Functii al FMI. (Anexa 1) 

HCFMI nr. 2 
Se aproba, cu unanimitate de voturi pentru, Planul Operațional al Facultății de Matematică și 
Informatică pentru anul 2022 și Raportul privind Gradul de Îndeplinire al Planului Operațional 
2021. (Anexa 2) 

HCFMI nr. 3 Se aproba, cu unanimitate de voturi pentru, creștere salarială cu 25% în perioada 1.03.2022 
– 31.12.2022 pentru domnul profesor univ.dr. Wladimir-Georges Boskoff.(Anexa 3) 

 
 
 
 

Decan, 
 

                                                                       Conf. Univ. dr. Aurelian Nicola 
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In baza Art. 15 si a Art. (5) alineatul (3) din METODOLOGIA DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE PE 

PERIOADA NEDETERMINATA IN UNIVERSITATEA “OVIDIUS” DIN CONSTANTA (intrat in vigoare pe data 

de 25.10.2021), analizand disciplinele din cadrul postului pe perioada nedeterminata Lector 27 

prevazut pentru a fi scos la concurs in semestrul II al anului universitar 2021-2022 din Statul de Functii 
al FMI comparativ cu disciplinele fundamentale din domeniile de licenta din cadrul domeniului 

fundamental STIINTELOR INGINERESTI, se constata urmatoarele: 

- La disciplinele din postul de concurs pe perioada nedeterminata Lector 27 , se regasesc 

aspecte ce tin de domeniile inrudite domeniului Informatica, in speta din domeniul STIINTE 
INGINERESTI, dupa cum urmeaza: 

Lector 27 

Algoritmi fundamentali (disciplina Programarea calculatoarelor si limbaje de programare din domeniul 

de licenta: INGINERIE MARINA SI NAVIGATIE din domeniul fundamental STIINTE INGINERESTI) 

Structuri de date (disciplina Programarea calculatoarelor si limbaje de programare din domeniul de 

licenta: INGINERIE MARINA SI NAVIGATIE din domeniul fundamental STIINTE INGINERESTI) 

- Acest lucru argumenteaza, pe de o parte, interdisciplinaritatea continutului postului prevazut 

a fi scos la concurs si, pe de alta parte, ne indreptateste sa consideram domeniile de licenta 
din cadrul Stiintelor ingineresti ca domenii inrudite cu domeniul postului prevazut a fi scos la 

concurs. 

- Conform reglementarilor ARACIS pentru domeniul Informatica cerinta de baza pentru ca un 

cadru didactic sa predea ore corespunzatoare disciplinelor domeniului Informatica este ca sa 

aiba doctorat in domeniul postului/domeniu inrudit si cercetare predominanta in domeniul 
disciplinelor postului. 

 

https://fmi.univ-ovidius.ro/
Nicola Aurelian
Typewriter
Anexa 1/HCF 21.02.2022



 

 

PLANUL OPERAȚIONAL AL FACULTĂȚII DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ

PENTRU ANUL 2022

- ÎN BAZA DIRECȚIILOR STRATEGICE DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ -

1.  EDUCAȚIE

2.  CERCETARE – DEZVOLTARE – INOVARE

3.  IMPLICAREA ÎN COMUNITATE

4.  ASIGURAREA RESURSELOR PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR

5.  GUVERNANȚĂ ȘI MANAGEMENT

Nicola Aurelian
Typewriter
Anexa 2/HCF 22.02.2022



NR. 
CRT. 

OBIECTIV  
GENERAL 

OBIECTIVE SPECIFICE/ 
ACTIVITĂȚI 

INDICATOR 
VALOARE MINIMĂ  

PROPUSĂ 
TERMEN RESPONSABILI 

0 1 2 3 4 5 6 

I. DIRECȚIA STRATEGICĂ DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ: EDUCAȚIE 

1.  

Consolidarea 
programelor de 
studii 
performante și 
alinierea ofertei 
educaționale la 
nevoile 
comunității 

1.1. Alinierea curriculei 

1.1.1. Număr de întâlniri/dezbateri cu reprezentanții 
mediului socio-economic 

1 întâlnire/studii de licență; 
1 întâlnire/studii de master 

15.12.2022 

Decan 
Prodecani 
Directori Departament 
Coordonatori programe de studii 

1.1.2. Număr rapoarte de analiză întocmite cu privire la 
alinierea curriculei  

1 raport/program de studii 15.12.2022 

Director Departament 
Coordonatori programe de studii 
Responsabili domenii programe 
de studii de master 

1.1.3. Număr cadre didactice formate/instruite in 
domeniul alinierii curriculei DACIS 

1 cadru didactic/facultate 30.11.2022 Director Departament 

1.2 Consolidarea 
programelor de studii 
existente 

1.2.1. Valoarea totală a investițiilor făcute pentru 
susținerea programelor de studii  

2,5% din veniturile facultății 15.12.2022 
Decan 
Prodecan 

1.2.2. Evaluare la nivelul absolvenților programelor de 
studii de licență si master privind statutul pe piața muncii 

1 evaluare/program de 
studii 

15.12.2022 
Director Departament 
Coordonatori programe de studii 

1.3 Promovarea 
programelor de studii 

1.3.1. Număr de participări la târguri / caravane / 
evenimente naționale/internationale de promovare a 
ofertei educaționale a facultății 

2 participări  
(fizic/on-line) 

15.12.2022 
Decan 
Prodecan 
Director Departament 

1.4.  Promovarea unor 
programe de studii noi   

1.4.1. Propuneri de programe de studii noi cu predare in 
limba română  

1 analiza/facultate 15.12.2022 
Decan 
Prodecan 
Director Departament 

1.4.2. Propuneri de programe de studii noi cu predare in 
limbi de circulație internațională  

1 analiza/facultate 15.12.2022 
Decan 
Prodecan 
Director Departament 

2.  

Promovarea 
unui învățământ 
de calitate, 
centrat pe 
studenți 

2.1. Generalizarea 
folosirii metodelor 
educaționale moderne 

2.1.1. Numărul cadrelor didactice perfecționate în 
folosirea metodelor educaționale moderne (platforme 
educaționale on-line, abilitați TIC, tehnici de predare 
interactive etc) 

3 cadre didactice/ facultate 15.12.2022 Director Departament 

2.2. Recrutarea de 
studenți valoroși 

2.2.1. Număr de evenimente desfășurate in vederea 
recrutării viitorilor studenți 

1 eveniment/facultate 30.06.2022 
Decan 
Prodecan 
Director Departament 

2.2.2. Ponderea studenților din anul I care au fost admiși 
pe baza rezultatelor obținute la olimpiadele/concursurile 
naționale/internaționale organizate în conformitate cu 

1 analiză/facultate 30.10.2022 
Decan 
Prodecan 
C. Sburlan 
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prevederile MEC, respectiv au media de admitere/ 
bacalaureat peste 8.00 

2.2.3. Număr de premii acordate studenților cu rezultate 
deosebite  

1 premiu/facultate;  30.06.2022 
Decan 
Prodecan 
Coordonatori programe de studii 

2.3. Îmbunătățirea 
serviciilor pentru studenți 

2.3.1 Gradul de acoperire a disciplinelor studiate prin 
suporturi de curs/lucrări in format electronic 

30%/program de studiu 30.09.2022 

Decan 
Prodecan 
Director Departament 
Coordonatori programe de studii 

2.3.2. Număr activități organizate pentru reducerea 
abandonului universitar (consiliere, tutorat, activități 
suport etc.) ROSE, Consultatii 

1 activitate/program de 
studii 

30.09.2022 
Director Departament 
Coordonatori programe de studii 
C. Sburlan 

2.3.3. Număr de workshop-uri/simpozioane/ cercuri 
tematice studențești organizate  

1 eveniment/facultate 15.12.2022 
Prodecan 
Coordonatori programe de studii 

2.3.4. Număr de studenți participanți la 
concursuri/competiții de profil  

2% din fiecare facultate 15.12.2022 
Director Departament 
Coordonatori programe de studii 
Tutori programe de studii 

2.3.5. Număr de evenimente suport organizate in 
vederea încurajării mobilității internaționale a studenților 
si cadrelor didactice 

1 eveniment/facultate 15.12.2022 
Coordonator Program Erasmus+ 
Coordonatori programe de studii 

2.3.6. Număr de evenimente de promovare a locurilor de 
muncă sau/și de întâlniri cu reprezentanți ai angajatorilor 

1 eveniment/facultate 15.12.2022 
Decan 
Prodecan 
Coordonatori programe de studii 

2.3.7. Numărul de studenți cu contracte de voluntariat 
încheiate (pentru 3-6 luni) 

0,5%/facultate 15.12.2022 
Decan 
Prodecan 
Coordonatori programe de studii 

2.3.8. Gradul de satisfacție al studenților 60% percepție pozitiv 15.07.2022 
Director Departament 
Coordonatori programe de studii 

II. DIRECȚIA STRATEGICĂ DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ: CERCETARE – DEZVOLTARE – INOVARE 

3.  

Alinierea 
priorităților la 
cele mai noi 
tendințe  în 

3.1 Sprijinirea cercetării 
în domeniile prioritare 

3.1.1. Număr de întâlniri organizate cu reprezentanți ai 
mediului socio-economic pe teme de cercetare  

1 întâlnire / facultate 15.12.2022 
Decan 
Prodecan 

3.1.2. Întocmire raport al rezultatelor activităților de 
cercetare întreprinse la nivel de facultate 

1 raport anual 15.12.2022 
Decan 
Prodecan 
C. Costara 
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cercetare și 
inovare 

3.1.3 Numărul acțiunilor de diseminare către mediul 
socio-economic a rezultatelor cercetării 

1 comunicat/facultate 15.12.2022 
Decan 
Prodecan 

3.2 Încurajarea 
colaborării și 
interdisciplina-rității 

3.2.1. Număr de întâlniri organizate in vederea formării 
de colective inter- sau trans-disciplinare 

1 întâlnire / facultate 15.12.2022 
Decan 
Prodecan 
Director Departament 

3.2.2. Număr de articole publicate de colective inter - sau 
trans-disciplinare  

10% din numărul total  
de articole publicate 

15.12.2022 
Decan 
Prodecan 

4.  

Susținerea 
excelenței în 
cercetare și 
inovare 

4.1 Consolidarea 
nucleelor de cercetare de 
excelență 

4.1.1. Număr de participări ale cadrelor didactice la 
manifestări științifice si profesionale 
naționale/internaționale (conferințe, simpozioane, 
workshop-uri etc.)  

1 participare/cadru didactic 15.12.2022 

Decan 
Prodecan 
Director Departament 
C. Costara 

4.1.2. Număr de manifestări științifice  si profesionale 
naționale/internaționale (conferințe, simpozioane, 
workshop-uri etc.)  

1 eveniment / facultate 15.12.2022 
Decan 
Prodecan 
 

4.1.3. Număr de proiecte de CDI sau de consultanta 
profesionala  

1 proiect/facultate 15.12.2022 
Decan 
Prodecan 

4.1.4. Număr de articole științifice publicate în reviste sau 
volume clasificate/indexate WoS/ISI, ERIH+, ISI 
Proceedings, IEEE Proceedings (unde este aplicabil) 

1/4 din numarul cadrelor 
didactice care activeaza in 

facultate 
15.12.2022 

Decan 
Prodecan 
C.Costara 

4.1.5. Număr de citări în WoS/ISI 
2 x numarul cadrelor 

didactice care activeaza in 
facultate 

15.12.2022 
Decan 
Prodecan 
C. Costara 

4.1.6. Număr de brevete de invenție acordate – nu se 
aplica  

   

4.2 Recompensarea 
performanței 

4.2.1. Număr de premii acordate pentru activitatea de 
CDI  

1 premiu/facultate 30.06.2022 
Decan 
Prodecan 

4.2.2. Număr de articole cofinanțate publicate în reviste 
din cuartilele 1 și 2 (zona roșie și galbenă) ale Web of 
Science Core Collection sau de brevete de invenție  

1 articol/facultate 15.12.2022 
Decan 
Prodecan 
C. Costara 

4.2.3. Număr de participări la conferințe cu volum indexat 
ISI / Clarivate Analitycs Rosu, Galben, Alb (sau din 
categoria ISI/Clarivate Analitics Arts&Humanities, 
ISI/Clarivate Analitics Emerging Sources Citation Index 
sau ERIH 

1 participare/facultate 15.12.2022 
Decan 
Prodecan 
C. Costara 
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4.3 Stimularea inovării 

4.3.1. Ponderea lucrărilor de disertație/doctorat realizate / 
derulate în colaborare cu agenți economici sau autorități 
locale  

1 analiză/facultate 15.12.2022 
Coordonatori programe de studii 
Prodecan 

4.3.2. Numărul sau/și valoarea serviciilor de 
consultanță/transfer de cunoștințe oferite – nu se aplica 

1 analiză/facultate 15.12.2022 
Decan 
Prodecan 

4.4 Implicarea studenților 
în activități CDI 

4.4.1. Numărul de studenți (L, M, D) implicați in activități 
de CDI finanțate 

5% din totalul 
membrilor echipelor de 

implementare / activitate 
CDI 

15.12.2022 

Decan 
Prodecan 
Director Departament 
Coordonatori programe de studii 

4.4.2. Numărul de studenți (L, M, D) coautori de lucrări 
științifice  

1% din totalul de lucrări 
științifice publicate  

30.06.2022 

Decan 
Prodecan 
Director Departament 
Coordonatori programe de studii 

4.5 Stimularea creației 
artistice și a performanței 
sportive 

4.5.1. Numărul de studenți beneficiari ai măsurilor de 
stimulare a creației artistice și a performanței sportive –
nu se aplica 

   

4.5.2. Numărul de premii câștigate pentru performanța 
artistică și sportivă– nu se aplica 

   

4.5.3. Valoarea cheltuielilor făcute pentru sprijinirea 
performanței în artă și sport– nu se aplica 

   

III. DIRECȚIA STRATEGICĂ DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ: IMPLICAREA ÎN COMUNITATE 

5.  

Promovarea 
abordării 
antrepreno-riale 
în educație și 
inovare 

5.1 Continuarea inițiativei 
Universitatea 
Antreprenorială 

5.1.1. Număr de participări la evenimente de educație 
antreprenorială  

1 cadru didactic/ facultate; 
1/200 din nr. studentilor 

15.12.2022 
Director Departament 
Coordonatori programe de studii 
D. Sburlan 

5.1.2. Ponderea programelor de studii cu discipline de 
educație antreprenorială  

1 analiza/facultate 15.12.2022 
Director Departament 
Coordonatori programe de studii 
D. Sburlan 

6.  

Dezvoltarea 
parteneria-telor 
cu mediul de 
afaceri, 
autoritățile 
statului și 
societatea civilă 

6.1 Promovarea 
parteneriatelor cu mediul 
de afaceri 

6.1.1. Numărul de parteneriate încheiate cu organizații 
din mediul socio-economic   

1 parteneriat/facultate 15.12.2022 
Decan  
Prodecan 

6.2 Intensificarea 
colaborării cu instituții ale 
statului și ONG-uri 

6.2.1. Numărul de parteneriate încheiate cu instituții ale 
statului și organizații neguvernamentale Proinfo  

1 parteneriat/facultate 15.12.2022 
Decan  
Prodecan 
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7.  Dezvoltarea 
colaborării 
internaționale 

7.1 Dezvoltarea 
parteneriatelor 
internaționale 

7.1.1. Numărul de evenimente organizate cu parteneri 
internaționali  

1 eveniment/facultate 15.12.2022 

Decan  
Prodecan 
 
 

7.2 Dezvoltarea 
programelor de mobilități 
internaționale 

7.2.1. Numărul de burse de mobilitate Erasmus+ pentru 
studenti outgoing  

1/300 din numarul 
studentilor  

15.12.2022 Coordonator Program Erasmus+ 

7.2.2. Numărul de burse de mobilitate Erasmus+ pentru 
cadre didactice outgoing 

1/30 din numarul cadrelor 
didactice 

15.12.2022 Coordonator Program Erasmus+ 

IV. DIRECȚIA STRATEGICĂ DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ: ASIGURAREA RESURSELOR PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR 

8.  
Asigurarea 
resursei umane 

8.1 Asigurarea stabilității 
și predictibilității carierei 

8.1.1. Gradul de satisfacție al angajaților  
50% 

1 analiză/facultate 
15.12.2022 

  
Director Departament 

8.2 Asigurarea unui 
climat și a unor condiții 
de muncă optime 

8.2.1. Valoare investițiilor pentru îmbunătățirea condițiilor 
de muncă  

1 analiză privind 
necesitățile/facultate; 

1 raport privind prioritizarea 
necesităților/ facultate; 

15.12.2022 
Decan  
Prodecan 
Luana Cosma 

8.3 Recrutarea și 
selecția, evaluarea și 
promovarea personalului 

8.3.1 Număr de persoane nou angajate  1 analiză/facultate; 30.09.2022 
Decan  
Prodecan 
Director Departament 

8.3.2. Număr de persoane promovate  1 analiză/facultate; 30.09.2022 
Decan  
Prodecan 
Director Departament 

8.3.3. Ponderea cadrelor didactice cu punctaje la 
evaluarea de către studenți (medii la 2 semestre) mai 
mare de 3,5  

50% din total cadre 
didactice; 

1 raport/facultate 
30.09.2022 Director Departament 

8.3.4. Număr de premii acordate pentru excelența în 
activitatea didactică  

1 premiu/facultate 30.03.2022 
Decan  
Prodecan 

8.4 Asigurarea condițiilor 
de dezvoltare 
profesională 

8.4.1. Număr de angajați beneficiari ai unor cursuri de 
formare organizate la nivel de universitate  

1 analiză/facultate 15.12.2022 
Decan  
Prodecan 
Director Departament 
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8.4.2. Număr de participări la activități de formare 
profesionala continua/ instruire pe problematici 
administrative, educationale  

1/10 din personalul didactic 
/ facultate 

15.12.2022 
Decan  
Prodecan 
Director Departament 

9.  
Asigurarea 
infrastructurii 

9.1 Asigurarea 
infrastructurii pentru 
educație 

9.1.1. Valoarea investițiilor/cheltuielilor în întreținerea și 
extinderea infrastructurii facultății pentru educație din 
venituri proprii ale facultății, respectiv ale universității  

1 analiză/facultate 15.12.2022 

Decan  
Prodecan 
Director Departament 
Cosma Luana 

9.1.2. Valoarea proiectelor derulate în vederea dezvoltării 
infrastructurii facultății pentru educație  

1 analiză/facultate 15.12.2022 
Decan  
Prodecan 
Cosma Luana 

9.2 Asigurarea 
infrastructurii pentru 
cercetare și inovare 

9.2.1. Valoarea investițiilor/cheltuielilor în 
întreținerea/extinderea infrastructurii facultății pentru CDI 
din venituri proprii ale facultății, respectiv ale universității  

1 analiză/facultate 15.12.2022 
Decan  
Prodecan 

9.2.2. Valoarea proiectelor derulate în vederea dezvoltării 
infrastructurii facultății pentru CDI -  

1 analiză/facultate 15.12.2022 
Decan  
Prodecan 
Director Departament 

V. DIRECȚIA STRATEGICĂ DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ: GUVERNANȚĂ ȘI MANAGEMENT 

10.  

Asigurarea 
cadrului de 
dezbatere și 
consultare 
academică și a 
guvernanței 
participative 

10.1. Consultare pe teme 
majore ale universității 

- Dezbatere privind participarea universității în alianțe 
universitare europene 

- Dezbatere privind oportunitatea actualizării Cartei 
UOC 

Implicare si participare  
la dezbateri; 

Contribuții la elaborarea 
planurilor de acțiune 

15.12.2022 
Decan 
Prodecan 
Director Departament 

11.  

Asigurarea 
cadrului de 
colaborare 
optimă între 
administrația 
centrală, 
facultăți și 
departamente 

11.1. Consultare pe teme 
de colaborare între 
structurile universității 

Cerințe formulate și necesități identificate privind 
asigurarea cadrului colaborativ necesar pentru 
cooperarea dintre  facultăți și alte structuri ale UOC  
 

Implicare si participare  
la consultări; 

Contribuții la elaborarea 
planurilor de acțiune 

15.12.2022 
Decan 
Prodecan 
Director Departament 

12.  
Dezvoltarea 
sistemului de 

12.1 Asigurarea cadrului 
de implementare a 

12.1.1. Numărul de misiuni de consiliere, îndrumare și 
monitorizare desfășurate in cadrul UOC in care facultatea 
este beneficiara 

1 misiune/facultate 15.12.2022 
Decan 
Prodecan 
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control intern 
managerial 

standardelor de control 
intern managerial 

Director Departament Control 
intern managerial; 
Compartiment Audit Public Intern; 
Director Direcția juridică și 
contencios. 

12.2 Asigurarea 
conformității sistemului 
de control intern 
managerial in UOC 

12.2.1. Gradul de conformitate al sistemului de control 
intern managerial implementat la nivelul UOC cu 
standardele de control intern managerial 

75% din standardele  
de control intern managerial 

implementate  
15.02.2022 

Decan 
Prodecan 
Director Departament 
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I. DIRECȚIA STRATEGICĂ DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ: EDUCAȚIE 
  

1.  

Consolidarea 
programelor 
de studii 
performante și 
alinierea 
ofertei 
educaționale 
la nevoile 
comunității 

1.1. Alinierea curriculei 

1.1.1. Număr de întâlniri/dezbateri cu 
reprezentanții mediului socio-economic 

1 întâlnire/studii de licență; 
1 întâlnire/studii de master 

15.12.2021 

Decan 
Prodecani 
Directori Departament 
Coordonatori programe 
de studii 

Au avut loc cel putin 2 intalniri cu reprezentatii mediului socio-economic, cum 
ar fi:Senior Sofware, AYG, Aquasoft, Evonomix, Vauban, ZITEC, Grupul Web 
Developers Constanta, Teamart Outsourcing, F5IT, Mind IT. In fiecare an lista 
parteneriatelor se completeaza, actualizare fiind disponibila aici 
https://fmi.univ-ovidius.ro/wp-
content/uploads/informatii/ListaMembriGrupConsultativ.pdf  

DA 

1.1.2. Număr rapoarte de analiză întocmite cu 
privire la alinierea curriculei 

1 raport/program de studii 15.12.2021 

Director Departament 
Coordonatori programe 
de studii 
Responsabili domenii 
programe de studii de 
master 

Planurile de învăţământ sunt revizuite și adaptate periodic, pentru a 
corespunde dinamicii pieţei muncii și ofertei ocupaționale de pe piața muncii. 
Pentru fiecare program de studii s-a intocmit documentatia pentru validarea si 
reinscrierea in RNCIS a tututor programelor. 

DA 

PLANUL OPERAȚIONAL AL FACULTĂȚII DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ

PENTRU ANUL 2021

- ÎN BAZA DIRECȚIILOR STRATEGICE DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ -

1. EDUCAȚIE

2.  CERCETARE – DEZVOLTARE – INOVARE

3.  IMPLICAREA ÎN COMUNITATE

4.  ASIGURAREA RESURSELOR PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR

5.  GUVERNANȚĂ ȘI MANAGEMENT

mailto:rectorat2@univ-ovidius.ro
http://www.univ-ovidius.ro/
https://fmi.univ-ovidius.ro/wp-content/uploads/informatii/ListaMembriGrupConsultativ.pdf
https://fmi.univ-ovidius.ro/wp-content/uploads/informatii/ListaMembriGrupConsultativ.pdf
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1.1.3. Număr cadre didactice formate/instruite in 
domeniul alinierii curriculei 

1 cadru didactic/facultate 30.11.2021 Directori Departament 
Prodecanul FMI a participat la sesiunea de formare organizata de ARACIS in 
cadrul proiectului QAFIN fiind certificat ca urmare a finalizarii cursurilor de 
formare. 

DA 

1.2 Consolidarea 
programelor de studii 
existente 

1.2.1. Valoarea totală a investițiilor făcute 
pentru susținerea programelor de studii 

2,5% din veniturile facultății 15.12.2021 
Decan 
Prodecan 

S-au facut investitii in vederea desfasurarii activitatilor didactice pentru toate 
programele de studii: achizitii camere web performante, videoproiectoare, 
multifunctional si HDD pentru spatiu virtual necesar desfasurarii optime a 
actului didactic.  

DA 

1.2.2. Evaluare la nivelul absolvenților 
programelor de studii de licență si master 
privind statutul pe piața muncii 

1 evaluare/program de studii 15.12.2021 
Director Departament 
Coordonatori programe 
de studii 

FMI păstrează legătura cu absolvenţii programelor de licență și de master şi 
periodic îi contactează în vederea completării unui model de chestionar din care 
să rezulte gradul de angajabilitate al absolvenţilor în domeniul absolvit. Peste 
50% din studenții masteranzi sunt angajați în momentul înmatriculării și peste 
80% din studenții masteranzi sunt angajați după absolvire conform unei statistici 
realizate în ultimii 5 ani. În cadrul programelor de licență peste 20% din 
absolvenți sunt angajați din timpul studenției și peste 50% sunt angajați după 
absolvire conform statisticilor Centrului de consiliere si orientare în carieră. 

DA 

1.3 Promovarea 
programelor de studii 

1.3.1. Număr de participări la târguri / caravane 
/ evenimente naționale/internationale de 
promovare a ofertei educaționale a facultății 

2 participări  
(fizic/on-line) 

15.12.2021 
Decan 
Prodecan 
Director Departament 

O zi in FMI  
Zilele Portilor Deschise 

DA 

1.4.  Promovarea unor 
programe de studii noi   

1.4.1. Propuneri de programe de studii noi cu 
predare in limba română 

1 analiza/facultate 15.12.2021 
Decan 
Prodecan 
Director Departament 

O analiza pentru organizarea programului Calculatoare si Tehnologia 
Informatiei, care a fost dezbatut in Sedinta de Departament 

DA 

1.4.2. Propuneri de programe de studii noi cu 
predare in limbi de circulație internațională 

1 analiza/facultate 15.12.2021 
Decan 
Prodecan 
Director Departament 

FMI are deja 2 programe cu predare in limba engleza(unul de licenta si unul de 
master), ceea ce este suficient pentru acest moment 

NU 

2.  

Promovarea 
unui 
învățământ de 
calitate, 
centrat pe 
studenți 

2.1. Generalizarea 
folosirii metodelor 
educaționale moderne 

2.1.1. Numărul cadrelor didactice perfecționate 
în folosirea metodelor educaționale moderne 
(platforme educaționale on-line, abilitați TIC, 
tehnici de predare interactive etc) 

3 cadre didactice/ facultate 15.12.2021 Director Departament 

8 cadre didactice au participat la programul postuniversitar de perfectionare a 
adultilor – pentru competente digitale, organizat de Politehnica Bucuresti 

DA 

2.2. Recrutarea de 
studenți valoroși 

2.2.1. Număr de evenimente desfășurate in 
vederea recrutării viitorilor studenți 

1 eveniment/facultate 30.06.2021 
Decan 
Prodecan 
Director Departament 

-S-au organizat evenimente in cadrul manifestarii Zilele portilor deschise 
- Proiectul de activitati extracuriculare O zi in FMI s-a mentinut si anul acesta in 
mediul online. 

DA 

2.2.2. Ponderea studenților din anul I care au 
fost admiși pe baza rezultatelor obținute la 
olimpiadele/concursurile naționale/internaționale 
organizate în conformitate cu prevederile MEC, 
respectiv au media de admitere/ bacalaureat 
peste 8.00 

1 analiză/facultate 30.10.2021 
Decan 
Prodecan 

50% DA 

2.2.3. Număr de premii acordate studenților cu 
rezultate deosebite 

1 premiu/facultate;  30.06.2021 

Decan 
Prodecan 
Coordonatori programe 
de studii 

In anul 2021 in contextul pandemic festivitatea de nominalizare si premiere nu 
a avut loc. 

NU 

2.3. Îmbunătățirea 
serviciilor pentru 
studenți 

2.3.1 Gradul de acoperire a disciplinelor 
studiate prin suporturi de curs/lucrări in format 
electronic 

30%/program de studiu 30.09.2021 

Decan 
Prodecan 
Director Departament 
Coordonatori programe 
de studii 

La FMI gradul de acoperire al disciplinelor studiate prin suporturi de curs/lucrari 
in format electronic este peste 50% la fiecare program de studiu. 

DA 

2.3.2. Număr activități organizate pentru 
reducerea abandonului universitar (consiliere, 
tutorat, activități suport etc.)  

1 activitate/program de 
studii 

30.09.2021 
Director Departament 
Coordonatori programe 
de studii 

FMI a organizat cel putin o activitate pe program de studiu in cadrul proiectului 
ROSE. 

DA 

2.3.3. Număr de workshop-uri/simpozioane/ 
cercuri tematice studențești organizate  

1 eveniment/facultate 15.12.2021 
Director Departament 
Coordonatori programe 
de studii 

https://fmi.univ-ovidius.ro/evenimente-studentesti/seminarul-studentesc-
orange/  
https://fmi.univ-ovidius.ro/o-zi-in-fmi-editia-2021/  
https://fmi.univ-ovidius.ro/evenimente-studentesti/cyberworks-student-
laboratory/  

DA 

2.3.4. Număr de studenți participanți la 
concursuri/competiții de profil 

2% din fiecare facultate 15.12.2021 

Director Departament 
Coordonatori programe 
de studii 
Tutori programe de 
studii 

https://fmi.univ-ovidius.ro/cydex-21/  DA 

2.3.5. Număr de evenimente suport organizate 
in vederea încurajării mobilității internaționale a 
studenților si cadrelor didactice 

1 eveniment/facultate 15.12.2021 

Coordonator Program 
Erasmus+ 
Coordonatori programe 
de studii 

https://fmi.univ-ovidius.ro/competitie-mobilitati-erasmus-plus/  DA 

https://fmi.univ-ovidius.ro/evenimente-studentesti/seminarul-studentesc-orange/
https://fmi.univ-ovidius.ro/evenimente-studentesti/seminarul-studentesc-orange/
https://fmi.univ-ovidius.ro/o-zi-in-fmi-editia-2021/
https://fmi.univ-ovidius.ro/evenimente-studentesti/cyberworks-student-laboratory/
https://fmi.univ-ovidius.ro/evenimente-studentesti/cyberworks-student-laboratory/
https://fmi.univ-ovidius.ro/cydex-21/
https://fmi.univ-ovidius.ro/competitie-mobilitati-erasmus-plus/
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2.3.6. Număr de evenimente de promovare a 
locurilor de muncă sau/și de întâlniri cu 
reprezentanți ai angajatorilor 

1 eveniment/facultate 15.12.2021 

Decan 
Prodecan 
Coordonatori programe 
de studi 

https://fmi.univ-ovidius.ro/targul-de-cariere-2021/  DA 

2.3.7. Numărul de studenți cu contracte de 
voluntariat încheiate (pentru 3-6 luni) 

0,5%/facultate 15.12.2021 

Decan 
Prodecan 
Coordonatori programe 
de studii 

FMI are in mod traditional un sistem de implementare al activitatilor de 
voluntariat pentru studenti. In anul 2021 au fost implicati in activitatile ROSE. 

DA 

2.3.8. Gradul de satisfacție al studenților 60% percepție pozitiv 15.07.2021 
Director Departament 
Coordonatori programe 
de studii 

Gradul de satisfactie al studentilor este cuprins in raportul anual privind 
evaluarea cadrelor didactice 
https://fmi.univ-ovidius.ro/wp-
content/uploads/2021/calitate/26martie2021/RaportSintetic2019-2020.pdf  
fiind de peste 70% percepție pozitiv. 

DA 

II. DIRECȚIA STRATEGICĂ DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ: CERCETARE – DEZVOLTARE – INOVARE 
  

3.  

Alinierea 
priorităților la 
cele mai noi 
tendințe  în 
cercetare și 
inovare 

3.1 Sprijinirea 
cercetării în domeniile 
prioritare 

3.1.1. Număr de întâlniri organizate cu 
reprezentanți ai mediului socio-economic pe 
teme de cercetare 

1 întâlnire / facultate 15.12.2021 
Decan 
Prodecan 

https://fmi.univ-ovidius.ro/evenimente-studentesti/seminarul-studentesc-
orange/  

DA 

3.1.2. Întocmire raport al rezultatelor activităților 
de cercetare întreprinse la nivel de facultate 

1 raport anual 15.12.2021 
Decan 
Prodecan 

FMI a transmis Raportarea Cercetarii catre Prorectorul de resort. DA 

3.1.3 Numărul acțiunilor de diseminare către 
mediul socio-economic a rezultatelor cercetării 

1 comunicat/facultate 15.12.2021 
Decan 
Prodecan 

https://fmi.univ-ovidius.ro/cercetare/wyrm2021/  DA 

3.2 Încurajarea 
colaborării și 
interdisciplina-rității 

3.2.1. Număr de întâlniri organizate in vederea 
formării de colective inter- sau trans-disciplinare 

1 întâlnire / facultate 15.12.2021 
Decan 
Prodecan 
Director Departament 

https://ovidiusinnovationhub.ro/  
https://fmi.univ-ovidius.ro/conferinta-antreprenoriat-oicsas/  

DA 

3.2.2. Număr de articole publicate de colective 
inter - sau trans-disciplinare 

10% din numărul total  
de articole publicate 

15.12.2021 
Decan 
Prodecan 

FMI a transmis Raportarea Cercetarii catre Prorectorul de resort. DA 

4.  

Susținerea 
excelenței în 
cercetare și 
inovare 

4.1 Consolidarea 
nucleelor de cercetare 
de excelență 

4.1.1. Număr de participări ale cadrelor 
didactice la manifestări științifice si profesionale 
naționale/internaționale (conferințe, 
simpozioane, workshop-uri etc.)  

1 participare/cadru didactic 15.12.2021 
Decan 
Prodecan 
Director Departament 

Au fost participari la manifestări științifice si profesionale 
naționale/internaționale (conferințe, simpozioane, workshop-uri etc., dar nu s-a 
indeplinit indicatorul pentru fiecare cadru didactic. 

NU 

4.1.2. Număr de manifestări științifice  si 
profesionale naționale/internaționale (conferințe, 
simpozioane, workshop-uri etc.) organizate de 
facultate 

1 eveniment / facultate 15.12.2021 
Decan 
Prodecan 

https://fmi.univ-ovidius.ro/cercetare/wyrm2021/  DA 

4.1.3. Număr de proiecte de CDI sau de 
consultanta profesionala  

1 proiect/facultate 15.12.2021 
Decan 
Prodecan 

https://fmi.univ-ovidius.ro/wp-content/uploads/2022/01/COMUNICAT-DE-
PRESA-EVENIMENT-INCHIDERE-PROIECT.pdf  

DA 

4.1.4. Număr de articole științifice publicate în 
reviste sau volume clasificate/indexate WoS/ISI, 
ERIH+, ISI Proceedings, IEEE Proceedings 
(unde este aplicabil) 

1/4 din numarul cadrelor 
didactice care activeaza in 

facultate 
15.12.2021 

Decan 
Prodecan 

FMI a transmis Raportarea Cercetarii catre Prorectorul de resort. DA 

4.1.5. Număr de citări în WoS/ISI 
2 x numarul cadrelor 

didactice care activeaza in 
facultate 

15.12.2021 
Decan 
Prodecan 

FMI a transmis Raportarea Cercetarii catre Prorectorul de resort. DA 

4.1.6. Număr de brevete de invenție acordate 1 analiză/facultate 15.12.2021 
Decan 
Prodecan 

Nu e cazul.  

4.2 Recompensarea 
performanței 

4.2.1. Număr de premii acordate pentru 
activitatea de CDI 

1 premiu/facultate 30.06.2021 
Decan 
Prodecan 

Ca urmare a implementarii Procedurii de Stimulare a Cercetarii UOC un cadru 
didactic al FMI a fost premiat pentru cercetarea pentru 2021. 

DA 

4.2.2. Număr de articole cofinanțate publicate în 
reviste din cuartilele 1 și 2 (zona roșie și 
galbenă) ale Web of Science Core Collection 
sau de brevete de invenție  

1 articol/facultate 15.12.2021 
Decan 
Prodecan 

FMI a transmis Raportarea Cercetarii catre Prorectorul de resort. DA 

4.2.3. Număr de participări la conferințe cu 
volum indexat ISI / Clarivate Analitycs Rosu, 
Galben, Alb (sau din categoria ISI/Clarivate 
Analitics Arts&Humanities, ISI/Clarivate 
Analitics Emerging Sources Citation Index sau 
ERIH 

1 participare/facultate 15.12.2021 
Decan 
Prodecan 

 NU 

4.3 Stimularea inovării 
4.3.1. Ponderea lucrărilor de disertație/doctorat 
realizate / derulate în colaborare cu agenți 
economici sau autorități locale 

1 analiză/facultate 15.12.2021 
Director Departament 
Coordonatori programe 
de studii 

O analiza a ponderii temelor de licenta/disertatie s-a realizat in cadrul intalnirii 
Grupului Consultativ al FMI, urmand a fi propuse pentru anul universitar 
urmator teme in cotutela 
https://fmi.univ-ovidius.ro/wp-content/uploads/informatii/m10.12.2021.pdf 

DA 

https://fmi.univ-ovidius.ro/targul-de-cariere-2021/
https://fmi.univ-ovidius.ro/wp-content/uploads/2021/calitate/26martie2021/RaportSintetic2019-2020.pdf
https://fmi.univ-ovidius.ro/wp-content/uploads/2021/calitate/26martie2021/RaportSintetic2019-2020.pdf
https://fmi.univ-ovidius.ro/evenimente-studentesti/seminarul-studentesc-orange/
https://fmi.univ-ovidius.ro/evenimente-studentesti/seminarul-studentesc-orange/
https://fmi.univ-ovidius.ro/cercetare/wyrm2021/
https://ovidiusinnovationhub.ro/
https://fmi.univ-ovidius.ro/conferinta-antreprenoriat-oicsas/
https://fmi.univ-ovidius.ro/cercetare/wyrm2021/
https://fmi.univ-ovidius.ro/wp-content/uploads/2022/01/COMUNICAT-DE-PRESA-EVENIMENT-INCHIDERE-PROIECT.pdf
https://fmi.univ-ovidius.ro/wp-content/uploads/2022/01/COMUNICAT-DE-PRESA-EVENIMENT-INCHIDERE-PROIECT.pdf
https://fmi.univ-ovidius.ro/wp-content/uploads/informatii/m10.12.2021.pdf


NR. 
CRT. 

OBIECTIV  
GENERAL 

OBIECTIVE 
SPECIFICE/ 
ACTIVITĂȚI 

INDICATOR 
VALOARE MINIMĂ  

PROPUSĂ 
TERMEN RESPONSABILI REZULTATE 

ÎNDEPLINIREA 
INDICATORULUI 

(DA/NU) 
0 1 2 3 4 5 6   

4.3.2. Numărul sau/și valoarea serviciilor de 
consultanță/transfer de cunoștințe oferite  

1 analiză/facultate 15.12.2021 
Decan 
Prodecan 

Minută a întâlnirii Grupului Consultativ al Facultății de Matematică și 
Informatică https://fmi.univ-ovidius.ro/wp-
content/uploads/informatii/m10.12.2021.pdf  

DA 

4.4 Implicarea 
studenților în activități 
CDI 

4.4.1. Numărul de studenți (L, M, D) implicați in 
activități de CDI finanțate 

10% din totalul 
membrilor echipelor de 

implementare / activitate 
CDI 

15.12.2021 

Decan 
Prodecan 
Director Departament 
Coordonatori programe 
de studii 

FMI are cel putin 10% din totalul membrilor echipelor de implementare / 
activitate CDI. 

DA 

4.4.2. Numărul de studenți (L, M, D) coautori de 
lucrări științifice  

5% din totalul de lucrări 
științifice publicate  

30.06.2021 

Decan 
Prodecan 
Director Departament 
Coordonatori programe 
de studii 

FMI a transmis Raportarea Cercetarii catre Prorectorul de resort. DA 

4.5 Stimularea creației 
artistice și a 
performanței sportive 

4.5.1. Numărul de studenți beneficiari ai 
măsurilor de stimulare a creației artistice și a 
performanței sportive 

5% din numărul studenților 
de la FA și FEFS 

15.12.2021 
Decan  
Prodecan 

Nu este cazul.  

4.5.2. Numărul de premii câștigate pentru 
performanța artistică și sportivă 

6 premii/an 15.03.2021 
Decan  
Prodecan 

Nu este cazul.  

4.5.3. Valoarea cheltuielilor făcute pentru 
sprijinirea performanței în artă și sport 

1 analiza/FA + FEFS 15.12.2021 
Decan  
Prodecan 

Nu este cazul.  

III. DIRECȚIA STRATEGICĂ DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ: IMPLICAREA ÎN COMUNITATE 
  

5.  

Promovarea 
abordării 
antrepreno-
riale în 
educație și 
inovare 

5.1 Continuarea 
inițiativei Universitatea 
Antreprenorială 

5.1.1. Număr de participări la evenimente de 
educație antreprenorială 

1 cadru didactic/ facultate; 
1/200 din nr. studentilor 

15.12.2021 
Director Departament 
Coordonatori programe 
de studii 

https://fmi.univ-ovidius.ro/conferinta-antreprenoriat-oicsas/  
 

DA 

5.1.2. Ponderea programelor de studii cu 
discipline de educație antreprenorială 

1 analiza/facultate 15.12.2021 
Director Departament 
Coordonatori programe 
de studii 

Directorul Asociatiei Studentesti de Antreprenoriat este un cadru didactic al 
FMI si din acest punct de vedere exista preocupari legate de componenta 
antreprenoriala in disciplinele din domeniul Informatica. 

DA 

6.  

Dezvoltarea 
parteneria-
telor cu mediul 
de afaceri, 
autoritățile 
statului și 
societatea 
civilă 

6.1 Promovarea 
parteneriatelor cu mediul 
de afaceri 

6.1.1. Numărul de parteneriate încheiate cu 
organizații din mediul socio-economic 

1 parteneriat/facultate 15.12.2021 
Decan  
Prodecan 

https://fmi.univ-ovidius.ro/wp-
content/uploads/informatii/ListaMembriGrupConsultativ.pdf  

DA 

6.2 Intensificarea 
colaborării cu instituții 
ale statului și ONG-uri 

6.2.1. Numărul de parteneriate încheiate cu 
instituții ale statului și organizații 
neguvernamentale 

1 parteneriat/facultate 15.12.2021 
Decan  
Prodecan 

ANMB Constanta 
Microsoft EOS 
 
 

DA 

7.  Dezvoltarea 
colaborării 
internaționale 

7.1 Dezvoltarea 
parteneriatelor 
internaționale 

7.1.1. Numărul de evenimente organizate cu 
parteneri internaționali 

1 eveniment/facultate 15.12.2021 
Decan  
Prodecan 
 

https://fmi.univ-ovidius.ro/erasmus-webinar/  DA 

7.2 Dezvoltarea 
programelor de 
mobilități internaționale 

7.2.1. Numărul de burse de mobilitate 
Erasmus+ pentru studenti outgoing 

1/200 din numarul 
studentilor  

15.12.2021 
Coordonator Program 
Erasmus+ 

In context pandemic numarul de mobilitati a fost redus, totusi in anul universitar 
2020-2021 a exista 1 mobilitate outgoing. 

DA 

7.2.2. Numărul de burse de mobilitate 
Erasmus+ pentru cadre didactice outgoing 

1/20 din numarul cadrelor 
didactice 

15.12.2021 
Coordonator Program 
Erasmus+ 

La FMI exista 1/20 din numarul cadrelor didactice care au accesat mobilitati in 
acest an. 

DA 

IV. DIRECȚIA STRATEGICĂ DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ: ASIGURAREA RESURSELOR PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR 
  

8.  
Asigurarea 
resursei 
umane 

8.1 Asigurarea 
stabilității și 
predictibilității carierei 

8.1.1. Gradul de satisfacție al angajaților  
50% 

1 analiză/facultate 
15.12.2021 

Decan  
Prodecan 
Director Departament 

O analiza a gradului de satisfactie s-a realizat in cadrul intalnirii Grupului 
Consultativ al FMI 
https://fmi.univ-ovidius.ro/wp-content/uploads/informatii/m10.12.2021.pdf  

DA 

8.2 Asigurarea unui 
climat și a unor condiții 
de muncă optime 

8.2.1. Valoare investițiilor pentru îmbunătățirea 
condițiilor de muncă 

1 analiză privind 
necesitățile/facultate; 

1 raport privind prioritizarea 
necesităților/ facultate; 

15.12.2021 
Decan  
Prodecan 
Director Departament 

S-au facut investitii in vederea desfasurarii activitatilor didactice pentru toate 
programele de studii: achizitii camere web performante, videoproiectoare, 
multifunctional si HDD pentru spatiu virtual necesar desfasurarii optime a 
actului didactic.  

DA 

8.3 Recrutarea și 
selecția, evaluarea și 
promovarea 
personalului 

8.3.1 Număr de persoane nou angajate 1 analiză/facultate; 30.09.2021 
Decan  
Prodecan 
Director Departament 

La FMI in anul 2021 s-au facut demersuri in vederea recrutarii de cadre 
didactice noi ce au doctorat sau sunt inscrisi la doctorat, deocamdata in regim 
de Plata cu Ora. 
https://fmi.univ-ovidius.ro/personal/orar-profesori-2021-2022/  

DA 

8.3.2. Număr de persoane promovate 1 analiză/facultate; 30.09.2021 
Decan  
Prodecan 
Director Departament 

La FMI s-a facut o analiza riguroasa privind publicarea spre concurs a 3 posturi 
vacante, ceea ce a condus la aprobarea publicarii acestor 3 posturi in anul 
universitar 2021-2022. 
https://fmi.univ-ovidius.ro/wp-content/uploads/2020/doc/state/2021-
2022/Stat_2021_v9_17%20septembrie.pdf  

DA 

https://fmi.univ-ovidius.ro/wp-content/uploads/informatii/m10.12.2021.pdf
https://fmi.univ-ovidius.ro/wp-content/uploads/informatii/m10.12.2021.pdf
https://fmi.univ-ovidius.ro/conferinta-antreprenoriat-oicsas/
https://fmi.univ-ovidius.ro/wp-content/uploads/informatii/ListaMembriGrupConsultativ.pdf
https://fmi.univ-ovidius.ro/wp-content/uploads/informatii/ListaMembriGrupConsultativ.pdf
https://fmi.univ-ovidius.ro/erasmus-webinar/
https://fmi.univ-ovidius.ro/wp-content/uploads/informatii/m10.12.2021.pdf
https://fmi.univ-ovidius.ro/personal/orar-profesori-2021-2022/
https://fmi.univ-ovidius.ro/wp-content/uploads/2020/doc/state/2021-2022/Stat_2021_v9_17%20septembrie.pdf
https://fmi.univ-ovidius.ro/wp-content/uploads/2020/doc/state/2021-2022/Stat_2021_v9_17%20septembrie.pdf


NR. 
CRT. 

OBIECTIV  
GENERAL 

OBIECTIVE 
SPECIFICE/ 
ACTIVITĂȚI 

INDICATOR 
VALOARE MINIMĂ  

PROPUSĂ 
TERMEN RESPONSABILI REZULTATE 

ÎNDEPLINIREA 
INDICATORULUI 

(DA/NU) 
0 1 2 3 4 5 6   

8.3.3. Ponderea cadrelor didactice cu punctaje 
la evaluarea de către studenți (medii la 2 
semestre) mai mare de 3,5  

50% din total cadre 
didactice; 

1 raport/facultate 
30.09.2021 Director Departament 

100% la FMI  DA 

8.3.4. Număr de premii acordate pentru 
excelența în activitatea didactică 

1 premiu/facultate 30.03.2021 
Decan  
Prodecan 

https://fmi.univ-ovidius.ro/evaluarea-anuala-a-cadrelor-didactice/  DA 

8.4 Asigurarea 
condițiilor de 
dezvoltare profesională 

8.4.1. Număr de angajați beneficiari ai unor 
cursuri de formare organizate la nivel de 
universitate 

1 analiză/facultate 15.12.2021 
Decan  
Prodecan 
Director Departament 

Toate cadrele didactice FMI au participat la sesiunile de formare cu privire la 
utilizarea platformelor: Catalog Online, Platforma de evaluare a cadrelor 
didactice, Antiplagiat. 

DA 

8.4.2. Număr de participări la activități de 
formare profesionala continua/ instruire pe 
problematici administrative, educationale 

1/10 din personalul didactic / 
facultate 

15.12.2021 
Decan  
Prodecan 
Director Departament 

Toate cadrele didactice FMI au participat la sesiunile de formare cu privire la 
utilizarea platformelor: Catalog Online, Antiplagiat. 

DA 

9.  
Asigurarea 
infrastructurii 

9.1 Asigurarea 
infrastructurii pentru 
educație 

9.1.1. Valoarea investițiilor/cheltuielilor în 
întreținerea și extinderea infrastructurii facultății 
pentru educație din venituri proprii ale facultății, 
respectiv ale universității 

1 analiză/facultate 15.12.2021 
Decan  
Prodecan 

S-au facut analize si investitii clare in vederea desfasurarii activitatilor didactice 
pentru toate programele de studii: achizitii camere web performante, 
videoproiectoare, multifunctional si HDD pentru spatiu virtual necesar 
desfasurarii optime a actului didactic. 

DA 

9.1.2. Valoarea proiectelor derulate în vederea 
dezvoltării infrastructurii facultății pentru 
educație 

1 analiză/facultate 15.12.2021 
Decan  
Prodecan 

A fost facuta o analiza in vederea sprijinirii aplicatiei EDIH depuse la inceputul 
anului 2022. 

DA 

9.2 Asigurarea 
infrastructurii pentru 
cercetare și inovare 

9.2.1. Valoarea investițiilor/cheltuielilor în 
întreținerea/extinderea infrastructurii facultății 
pentru CDI din venituri proprii ale facultății, 
respectiv ale universității 

1 analiză/facultate 15.12.2021 
Decan  
Prodecan 

A fost facuta o analiza in vederea definitivarii bugetului aplicatiei EDIH depuse 
la inceputul anului 2022.  

DA 

9.2.2. Valoarea proiectelor derulate în vederea 
dezvoltării infrastructurii facultății pentru CDI  

1 analiză/facultate 15.12.2021 
Decan  
Prodecan 

La FMI exista in implementare un proiect al carui buget cuprinde si investitii 
privind dezvoltarea infrastructurii 
https://ideneo.univ-ovidius.ro/  

DA 

V. DIRECȚIA STRATEGICĂ DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ: GUVERNANȚĂ ȘI MANAGEMENT 
  

10.  

Asigurarea 
cadrului de 
dezbatere și 
consultare 
academică și 
a guvernanței 
participative 

10.1. Consultare pe 
teme majore ale 
universității 

- Dezbatere privind participarea universității 
în alianțe universitare europene 

- Dezbatere privind oportunitatea actualizării 
Cartei UOC 

Implicare si participare  
la dezbateri; 

Contribuții la elaborarea 
planurilor de acțiune 

15.12.2021 
Decan 
Prodecan 
Director Departament 

 
FMI a participat activ la dezbaterile convocate de Consiliul de Administratie cu 
privire la participarea universității în alianțe universitare europene. De exemplu 
ERASMOB. 

DA 

11.  

Asigurarea 
cadrului de 
colaborare 
optimă între 
administrația 
centrală, 
facultăți și 
departamente 

11.1. Consultare pe 
teme de colaborare 
între structurile 
universității 

Cerințe formulate și necesități identificate privind 
asigurarea cadrului colaborativ necesar pentru 
cooperarea dintre  facultăți și alte structuri ale 
UOC  
 

Implicare si participare  
la consultări; 

Contribuții la elaborarea 
planurilor de acțiune 

15.12.2021 
Decan 
Prodecan 
Director Departament 

FMI a participat activ la formularea cerințelor și a identificat necesitățle privind 
asigurarea cadrului colaborativ necesar pentru cooperarea dintre  facultăți și 
alte structuri ale UOC. 
 

DA 

12.  

Dezvoltarea 
sistemului de 
control intern 
managerial 

12.1 Asigurarea 
cadrului de 
implementare a 
standardelor de control 
intern managerial 

12.1.1. Numărul de misiuni de consiliere, 
îndrumare și monitorizare desfășurate in cadrul 
UOC in care facultatea este beneficiara 

1 misiune/facultate 15.12.2021 

Decan 
Prodecan 
Director Departament 
Control intern 
managerial; 
Compartiment Audit 
Public Intern; 
Director Direcția 
juridică și contencios. 

FMI a beneficiat de indrumarea atenta si monitorizarea comisiilor UOC de 
Control intern managerial; Compartiment Audit Public Intern; Director Direcția 
juridică și contencios. 

DA 

12.2 Asigurarea 
conformității sistemului 
de control intern 
managerial in UOC 

12.2.1. Gradul de conformitate al sistemului de 
control intern managerial implementat la nivelul 
UOC cu standardele de control intern 
managerial 

75% din standardele  
de control intern managerial 

implementate  
15.02.2021 

Decan 
Prodecan 
Director Departament 

FMI indeplineste peste 80% din standardele de control intern managerial 
implementat la nivelul UOC. 

DA 

 

Avizat in Consiliul Facultății prin HCF nr.2 / 21.02.2022 
DECAN, 

FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ 

https://fmi.univ-ovidius.ro/evaluarea-anuala-a-cadrelor-didactice/
https://ideneo.univ-ovidius.ro/


 

Propunere de creștere salarială cu 25% în perioada 1.03.2022 – 31.12.2022 pentru domnul 

profesor univ.dr. Wladimir-Georges Boskoff 

 

Motivația care stă la baza acestei propuneri este legată de preocuparea permanentă a domnului 

profesor Boskoff de a face cunoscută la nivel local și chiar național, performanța academică – 

didactică și de cercetare – a facultății, de a integra UOC prin FMI în diverse activități de elită, cum 

ar fi Olimpiadele nationale și internaționale, conferințe științifice naționale  și internaționale, dar 

și prin diverse prelegeri susținute în fata elevilor din liceu. Detaliem mai jos câteva dintre aceste 

activități, pe cele mai importante, care susțin pe deplin propunerea FMI.  

1. Dl prof. Boskoff ocupă o funcție de conducere în Societatea de Științe Matematice din 

România începând cu anul 2007, astfel  

• Președinte al SSMR-Filiala Constanța între 2007-2012.  

• Vicepreședinte al SSMR între 2008-2017 

• Prim Vicepreședinte a Societății de Știinte Matematice din România din 2017-

prezent; 
2. Este implicat direct în publicarea a celor mai cunoscute trei reviste de matematică 

elementară din România, anume Gazetele Matematice A și B și Didactica Matematică,  

editate de SSMR. La primele două este Editor, respectiv Membru în Colectivul de 

Redacție, la cea de a treia Editor;  

3. membru al Comisiei Centrale Naționale de Matematică, respectiv a Comisiei Centrale - 

Olimpiada Națională de Matematică - 1983 până în prezent. 

Această recunoaștere la nivel național este direct legată de participarea domniei sale la 

Olimpiade Naționale, Internaționale, Concursuri Naționale și Internaționale de matematică, 

Tabere de Pregătire, etc, începând din 1983 și până în prezent. Ca dovadă a importanței 

prezenței domniei sale în astfel de structuri este faptul că Universității Ovidius i-a fost atribuit 

rolul de organizator al Olimpiadei Naționale de Matematică 2021. SSMR își propune, cu 

sprijinul dlui Alexandru Bobe din poziția sa de Vicepresedinte al SSMR-Constanța, să 

menținem și în 2022 această organizare a Olimpiadei Naționale de Matematică, ceea ce va 

contribui în mod clar la creșterea notorietății UOC în mediul academic național.  

4. Dl prof. Boskoff a participat ca invitat, invitat în plen sau a fost organizator al mai multor 

conferințe naționale și internaționale, menționăm pe cele mai recente: 

• Conferinta Nationala de Didactica Matematica, 18-20 Mai 2018, Cavnic,  

Wladimir-Georges Boskoff: Geometrii neeuclidiene si aspecte fizice, Organizata de UBB 

Cluj/Facultatea de Matematica Informatica https://ssmr.ro/?q=node/130 

• Conferinta Nationala SSMR 2018, 25-27 Mai, Corabia,  
           Wladimir-Georges Boskoff: Suprafete Titeica, Organizata de ISJ Olt si SSMR 

https://ssmr.ro/files/newsletter/news7/filiala_page2.php 

https://ssmr.ro/?q=node/130
https://ssmr.ro/files/newsletter/news7/filiala_page2.php
Nicola Aurelian
Typewriter
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• Conferinta Nationala SSMR 2019, 11-13 Oct, Pitesti,  

Wladimir-Georges Boskoff: Geometrii Neeuclidiene si Aplicatii in Fizica, Organizata de 

Universitatea Pitesti     https://conferinta.ssmr.ro/community 

• Geometric Foundations of Gravity 2019, June 17-21, Tartu, Estonia, 
Wladimir-Georges Boskoff: „The Affine Characteristic of de Sitter Spacetime and Consequences. 
http://geomgrav.fi.ut.ee/conf/geomgrav2019/schedule.php 

• Organizator Principal Conferința SSMR- Deutche Mathematiker Vereinigung- care 

s-a desfâșurat la UOC în Septembrie 2017-UOC – singura  conferință pe care 

Societatea Germană de Matematică (DMV) a acceptat să o țină în afara 

Germaniei. 

www.ssmr.ro , https://ssmr.ro/files/newsletter/news7/conferinta.php 

 

5. Dl.prof Boskoff a inițiat și susținut deja o serie de activități dedicate elevilor și 

studenților, care promovează UOC, respectiv FMI la un nivel foarte înalt,  participanți 

fiind elevi din colegii de prestigiu din Constanța, studenți din universități de prestigiu la 

nivel mondial. Aceste evenimente au fost transmise și în format multimedia, numărul de 

accesări și vizualizări depâșind câteva mii. 

Este vorba de: 

• organizarea în August 2020, împreună cu Cristian Presură – un reputat fizician, a 

5 întâlniri de câte două ore - în care au fost prezentate soluțiile Godel și de Sitter 

ale Ecuațiilor de Câmp Einstein. La aceste întâlniri au asistat și studenți din actualul  

an I master MSA, dar și studenți de la universitati ca Harvard, Oxford, Cambridge, 

Dusseldorf, Haga, etc. 

https://www.facebook.com/stiintaclub/posts/mare-zi-mare-la-httpsdiscordggpresura-

de-la-2000-este-invitat-la-rubrica-sf-mari/1431756977033798/  

• Conferința in cadrul programului Discovey `Deschis la cercetare`, organizat de 

Cristian Presură, intitulată “Despre matematică și fizică”, în febr 2022 

https://youtu.be/NJU3w42Hxjw  

În cadrul acestor conferințe, s-au prezentat aspecte pe care dl prof. Boskoff le-a 

detaliat în două cărți de mare impact foarte recent apărute, care promovează 

interdisciplinaritatea și sunt promovate acum pe site-uri precum Springer, 

Amazon, Barnes&Noble. Este vorba de  

1. A Mathematical Journey to Relativity- Springer/ 

Boskoff/Capozziello/2020-  412 pp 

https://www.springer.com/gp/book/9783030478933  

 

2. A Mathematical Journey to Quantum Mechanics- Springer/ 

Boskoff/Capozziello/ 2021- 294 pp 

      https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-86098-1  

• La Colegiul Național Mircea cel Bătrân – o serie de Conferințe “About Relativity: 

The Geometry of Spacetime” – în perioada ian-febr 2022 

https://conferinta.ssmr.ro/community
http://geomgrav.fi.ut.ee/conf/geomgrav2019/schedule.php
http://www.ssmr.ro/
https://ssmr.ro/files/newsletter/news7/conferinta.php
https://www.facebook.com/stiintaclub/posts/mare-zi-mare-la-httpsdiscordggpresura-de-la-2000-este-invitat-la-rubrica-sf-mari/1431756977033798/
https://www.facebook.com/stiintaclub/posts/mare-zi-mare-la-httpsdiscordggpresura-de-la-2000-este-invitat-la-rubrica-sf-mari/1431756977033798/
https://youtu.be/NJU3w42Hxjw
https://www.springer.com/gp/book/9783030478933
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-86098-1


https://www.ziuaconstanta.ro/stiri/cultura/conferinta-about-relativity-the-geometry-

of-spacetime-la-cnmb-despre-ce-se-va-discuta-769791.html  

Astfel de conferinte vor continua și pe semestrul II, și vor fi ținute și la Liceul Traian și 

Liceul Internațional de Informatică.  

6. Dl prof. va participa la Programul de pregătire pentru Bacalaureat pe care FMI îl lansează 

în fiecare an, prin susținerea de lecții de geometrie. 

Aceste conferințe și lecții sunt parte a efortului pe care îl facem pentru a ne asigura studenți 

buni la Facultatea de Matematică și Informatică. 

 

https://www.ziuaconstanta.ro/stiri/cultura/conferinta-about-relativity-the-geometry-of-spacetime-la-cnmb-despre-ce-se-va-discuta-769791.html
https://www.ziuaconstanta.ro/stiri/cultura/conferinta-about-relativity-the-geometry-of-spacetime-la-cnmb-despre-ce-se-va-discuta-769791.html

