
_________________________________________________________________________ 

Facultatea de Matematică şi Informatică 

B-dul Mamaia nr. 124, RO – 900527 Constanţa; Tel/Fax: 0241.606.424 

E-mail: mateinfo@univ-ovidius.ro ; Webpage: fmi.univ-ovidius.ro 

 

 

 
 

Hotărârile Consiliului Facultății de Matematică și Informatică din data de 1.11.2022 

Cvorumul este îndeplinit, votul exprimat a fost electronic. 

HCFMI nr. 1 

Având în vedere distribuția locurilor fără taxă pe cei 3 ani de studii de licență, și că fondul 

lunar de bursă se acordă proportional cu numarul locurilor fara taxa, se aprobă cu 

unanimitate de voturi pentru,  ca studentii eligibili pentru bursa de merit din anul I - studii de 

licenta, sa fie cei ce au obtinut media de admitere de minim 9.50. 

HCFMI nr. 2 

Având în vedere numărul redus de cereri privind acordarea bursei sociale raportat la numărul 

minim prevăzut de regulament, se aprobă, cu unanimitare de voturi pentru, alocarea 

diferenței de fond rezultată către fondul burselor de merit. 

HCFMI nr. 3 
Se aprobă, cu unanimitate de voturi pentru, Criteriile referitoare la repartizarea fondului de 

burse (Anexa1) 

HCFMI nr. 4 
Se aprobă, cu unanimitate de voturi pentru, lista studentilor propusi pentru acordarea 

burselor din venituri proprii (Anexa2) 

HCFMI nr. 5 

Se aprobă, cu unanimitate de voturi pentru, Organizarea Practicii de specialitate in anul 

universitar 2022-2023, la programele Informatica si Informatica in lb.engleza, anul 2, modular 

pe parcursul anului universitar, respectiv in perioada alocata practicii, in cadrul Protocolului 

de colaborare cu compania Cornerstone Technologies.  

HCFMI nr. 6 

Se aprobă, cu unanimitate de voturi pentru, Cererea domnului lect. dr. Ciuca Marian 

referitoare la demararea programului de practica de specialitate la specializarea Informatica 

in Limba Engleza anul II in timpul semestrului II al anului universitar 2022-2023. 

HCFMI nr. 7 

Se aprobă, cu unanimitate de voturi pentru, includerea in lista temelor de licenta/disertatie 

pentru anul universitar 2022-2023 a temelor propuse de parteneri ai FMI ce vor fi realizate in 

cotutela cu mentorii din companiile partenere. 

 
 

Decan, 
 

                                                                       Conf. Univ. dr. Aurelian Nicola 

 



 

Anexa 1/HCF 1.11.2022 

 

INFORMAȚII și CRITERII 

referitoare la repartizarea fondului și  

acordarea burselor la FMI 

în anul universitar 2022/2023 

1.  Concursul de burse se desfășoară anual. 

2. Fondul de burse repartizat pentru FMI în anul universitar 2022/2023 este de 73.566 lei/lună. 

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 fără 
taxă la fiecare ciclu, număr care determină valoarea fondului de burse primit de FMI. 

4. Cuantumul aprobat al burselor este:    

 - bursa socială       750 lei 
 - bursa de performanță   1000 lei 
- bursa de merit     800 lei 
- bursa specială     950 lei. 

5.  Fondul alocat pentru bursele sociale este de 17.250 lei/lună. Așadar, FMI acordă burse sociale 

tuturor solicitantilor, prioritari fiind studenții aflați în plasament, apoi studenții cu certificat medical, 
apoi studenții cu venituri mai mici decât salariul minim net pe economie (1524 lei/membru/lună), 
ierarhizați în ordinea crescătoare a venitului pe membru. 

6.  FMI acordă burse de performanță tuturor studenților care au solicitat acest tip de bursă, adică 21 

burse de performanță. Bugetul alocat acestei categorii de burse este de 21.000 lei/lună. 

7. FMI acordă maxim  2 burse speciale pentru activități extracurriculare și de voluntariat, astfel că 

bugetul alocat este de 1900 lei/lună. 

8. Având în vedere distribuția locurilor fără taxă pe cei 3 ani de studii de licență, și că fondul lunar de 

bursă se acordă proporțional cu numărul locurilor fără taxă, pentru programele de licență - anul I, 
pentru bursa de merit, sunt eligibili studenții care au obținut media de admitere de minim 9.50.   

9. Bugetul alocat de FMI burselor de merit este obținut prin diferența între fondul total și bugetul 

cumulat al categoriilor mai sus menționate, astfel că, în anul universitar 2022-2023, este de 32.800 
lei/lună, echivalent a  41 de burse de merit. Fondul de rezervă rezultat este de 616 lei/lună. 

 
 

 

Decan, 

Conf.univ.dr. Aurelian Nicola 

 



         Anexa 2/HCF 1.11.2022 
 

Nominalizarea studentilor FMI pentru acordarea Burselor din venituri proprii 
UOC 

 
- Propuneri pentru Bursa de Excelenta: 

1. Boldeanu Marius-Paul, CSML1,  pentru  
- participarea la Unbreakable 2021 sezonul toamna-iarna, 3-5 decembrie 2021- locul 53 si 

pe echipe, 10-12 decembrie 2021 - Blackout_2 locul 15 si Sezonul 2022, 5-22 mai 2022, 
locul 29  - individual 

- Participarea la Exercitiul de securitate cibernetica CyDEX, 3-5 oct 2022. 
2. Chelcea Cristian Gabriel, Informatica 3 - Participarea la Exercitiul de securitate cibernetica 

CyDEX, 3-5 oct 2022. 
3. Biolan Lucian, Informatica 3, pentru participarea la Scoala de vara Inovare si Antreprenoriat si 

pentru participarea la desfasurarea activitatii in cadrul Societatii Antreprenoriale Studentesti 
Ovidius Innovation Center – OICSAS. 

 

 

- Propuneri pentru Bursa Ovidius: 

1. Caraidar Eren, Info 3 – reprezentant studenti in Senatul UOC si participarea la activ de promovare FMI 

2. Ricea Ion- Raul,Info2, - participarea la activ de promovare FMI 

3. Radulescu Rares-Dumitru, Info2 - participarea la activ de promovare FMI 

4. Barbu Sebastian, Info3 - participarea la activ de promovare FMI 

5. Zibileanu Sabin, Info2 - participarea la activ de promovare FMI 

6. Rusu Andrei, Info2 - participarea la activ de promovare FMI 

 

Propuneri pentru Bursa ocazionala in cadrul Programului de sustinere a elitelor: 

1. Camenita Aurelia- Info 1 – sef promotie liceu  

2. Dulgheru Alexandra Georgiana, Mate info1  – sef promotie liceu 

3. Ghidirim Anca, Mate info1 – sef  promotie facultatea de Inginerie Navala si Navigatie 



4. Homentcovshi Andrei Vlad, Info1– Premiul 1 – Olimpiada Nationala de Informatica, etapa 

Judeteana. 

5. Ivan Elena Catalina, MVMMD1 – Sef promotie facultatea de Matematica si Informatica 

6. Lungan Andreea Laura, Mate info 1 – Sef Promotie liceu 

7. Milea Robert Andrei, Mate info 1 – Sef promotie liceu 

8. Sirbu Ioana Alexandra, Info1 – Sef promotie liceu 

9. Stan Alexandru Constantin, Info1 – Sef promotie liceu 

10. Vasilescu Rosemarie, CSML1 - Sef promotie facultatea de Matematica si Informatica. 

11. Vlad Denisa Miruna, Mate info 1 – Sef Promotie liceu. 


