
 
 

Minută a întâlnirii Grupului Consultativ al 

Facultății de Matematică și Informatică 

 

Data: 12.12.2022 

Ora: 13.00 

Modalitatea de organizare a întâlnirii: online, in platforma webex. 

Scop: întâlnire de consultare periodică a membrilor Grupului Consultativ al FMI în vederea 
facilitării colaborărilor între mediul academic și cel socio-economic. Discuțiile cu reprezentanți ai 
companiilor partenere din domeniul IT au drept obiectiv principal organizarea unui plan de 
activități și demersuri de făcut în vederea obținerii rezultatelor asumate pentru toate programele 
de studii ale facultății și atingerii interesului comun – anume acela de a pregăti pentru piata muncii 
resursă umană calificată în acord cu cerințele actuale, care să se integreze facil în echipele de lucru 
din cadrul companiilor. 

Participanți:  

1. Lect. univ.dr. Alexandru Bobe – Prorectorul UOC 

2. Conf.univ.dr. Aurelian Nicola – Decanul FMI 

3. Conf.univ.dr. Gabriela Badea – Prodecanul FMI 

4. Conf.univ.dr. Crenguța Puchianu – Dir.Dept MI 

5. Conf.univ.dr. Elena Pelican – FMI, coordonator al programului Informatică 

6. Cristian Campian, Valentina Pintilie – BT Hub Constanța 

7. Anca Hrițuleac -  Evonomix 

8. Mihnea Călugăru, Monica Manolache – Cornerstone Technologies 

9. Rareș Cârligeanu - Softbinator Technologies 

10. Liviu Negrilă - TeamArt Outsourcing SRL 

11. Alina Luchian – SAS România 

13. Gabriel Papuc – Orange România 



 
14. Eduard Rezeanu – Multisoft  

15. Tudor Pleșcan – Pentalog 

16. Elena Unciuleanu – Reporting Center 

Durata: 2 ore 

Ordinea de zi: 

 Comunicarea cadrului de organizare și a rolului Grupului Consultativ al FMI în cadrul 
FMI. 

 Evaluarea activitatilor derulate in anul univ 2022-2023, prin analiza feedback si propuneri 
pentru activitati in acest an universitar 

 Discuții pe marginea obiectivelor propuse de FMI pentru anul universitar 2022 – 2023. 
 Propunerea unui calendar de desfășurare a activității, de organizare a întâlnirilor pe 

parcursul acestui an universitar. 

Descrierea: 

 Fiecare membru participant se prezintă și prezintă de asemenea profilul activității 

desfășurate de fiecare companie. 

 Se prezintă activitățile propuse pentru a fi organizate în perioda următoare:  
- Organizarea evenimentului Târgul de cariere – la inceputul lunii Mai 2023. 
- Organizarea unor workshop-uri tematice – seminarii studențești care să se deruleze pe 

parcursul semestrului, in perioada Februarie 2023- Aprilie 2023, inainte de Târgul de 
cariere. Tematica acestor întâlniri se va comunica de către parteneri până la data 
de 10.01.2023, prin intermediul formularului https://bit.ly/Propuneri_FMI.  

- Stabilirea unor teme de licență realizate în cotutelă;  
- Organizarea unor concursuri pentru elevi și studenți;  
- Organizarea stagiilor de practică și de internship. 

 
 Discuții legate de organizarea  evenimentelor/activităților în colaborare: 

- Se pune în discuție propunerea unor teme pentru lucrările de licență coordonate 
în cotutelă cu firmele partenere. Acest tip de colaborare se întâmplă cu compania 
Pentalog, care a propus 5 teme, care sunt deja preluate de către studenți din anul 3. Prin 
aceste teme se dorește interacțiunea între studenții din ani terminali și companiile 
partenere. Reprezentanții Cornerstone Technologies precizează că acest lucru deja 



 
se întâmplă si vor formaliza prin câteva titluri propuse. Se așteaptă propuneri și din 
partea celorlalți parteneri, prin intermediul formularului https://bit.ly/Propuneri_FMI . 

- Se discută organizarea unor workshop-uri in cadrul unui eveniment dedicat 
companiilor partenere, numit Ziua IT&C @ FMI – în care să se prezinte aplicații de 
actualitate, softuri utilizate în prezent în companii, dar și tematici ce țin de dezvoltarea 
de soft skills. Prin aceste întâlniri premergătoare Târgului de cariere, studenții au ocazia 
să interacționeze cu partenerii FMI, să cunoască profilul companiei, dar și să afle detalii 
despre diverse problematici de actualitate din domeniul IT. Se stabilește ca aceste 
evenimente de prezentare a companiilor să fie organizate începând cu luna Februarie 
2023, iar Târgul de cariere să fie la începutul lunii Mai 2023. 

- S-a stabilit menținerea concursurilor pentru studenți existente, organizate în 
parteneriat – ESTIC, Student Code Jam, cel în domeniul antreprenoriatului, dar 
și organizarea altora noi, la propunerea partenerilor, care să identifice abilitățile și 
competențele studenților performanți. La acest punct, partenerii de tradiție mențin 
suportul în organizarea acestor evenimente. 

- Se discută despre posibilitatea creării unui program de susținere a tinerilor 
absolvenți, cu rezultate deosebite, care să fie încurajați să ramână în mediul academic 
și să urmeze o carieră universitară, prin accesarea unui stagiu de doctorat, existând 
posibilitatea oferirii unei burse private acesor studenți doctoranzi. De asemenea, este 
oportună crearea unui program de burse private pentru studenții de la 
licență/masterat, pe perioada unui semestru, evaluarea condițiilor stabilite de comun 
acord privind acordarea acestei burse urmând a fi făcută în sesiune. Bursa se poate 
acorda începând cu 1 oct 2023, putând fi prelungită la întreg anul universitar pentru 
același student sau sistată la finalul sesiunii ian-febr. În cazul sistării, selecția se poate 
relua și bursa se poate acorda altui student pe perioada semestrului II. Bursa privată 
va purta numele companiei care o oferă. 

- Reprezentantul TeamArt  își reafirmă susținerea activităților derulate de FMI pentru 
studenți și propune o întâlnire dedicată, la o dată stabilită ulterior de comun acord, 
pentru a stabili detaliile colaborării din acest an universitar. 

- Reprezentanții Cornerstone Technologies prezintă experiența lor în instruirea 
studenților FMI în cadrul stagiilor de practică organizate pentru al treilea an consecutiv. 
De asemenea,  

- Reprezentantul Orange România prezintă programul de burse pentru studenți oferit 
de Orange și experiența lor în acest tip de colaborare cu universitățile partenere și 
propune cresterea numarului de ore de practică la maxim cât este prevăzut în 
standardele ARACIS. De asemenea, Orange își afirmă intenția de a facilita dotarea unui 
laborator pentru IoT și sustinerea unor prezentări in acest domeniu și nu numai. In plus, 



 
doresc sa participe la organizarea Școlii de vară CyberSecurity Ovidius Camp – prima 
ediție. 

- Reprezentanții BT Hub Constanța prezintă anumite evenimente pe care-și doresc să 
le organizeze de tip Open Days la BT Hub Constanța, programul lor de integrare a 
studenților și absolvenților în stagii de practică organizate in Constanța, precum și 
internship-ul ce se va organiza in vară. 

- Din partea Reporting Center, se propune introducerea in regim de opțional a 
disciplinei Contabilitate sau ceva conex cu această disciplină, la programul Matematică 
informatică, pentru a crea studenților câteva competențe care să permită integrarea 
absolvenților în companii ce se ocupă de raportări și software bancar. De asemenea, 
Reporting Center afirmă disponibilitatea de a preselecta un grup de studenți pentru un 
stagiu de practică în perioada dedicată practicii in anul 2 de studiu. 

 

Întocmit, 

Conf.univ.dr. Gabriela Badea. 


