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Proces verbal al întâlnirii Grupului Consultativ al 

Facultății de Matematică și Informatică, 

 

Încheiat astăzi, 24.02.2021, ca urmare a întâlnirii de constituire a Grupului Consultativ al FMI. 
Înființarea Grupului Consultativ al FMI a fost aprobată în Consiliul Facultății de Matematică și 
Informatică, conf. HCFMI nr 7/ 02.02.2021 și va avea în componență reprezentanții Conducerii 
FMI și reprezentanți ai mediului socio-economic local si regional. 

Participanți:  

La întâlnirea convocată și condusă de către dra Prodecan al FMI, Lect.dr. Gabriela Badea au 
participat: 
1. Lect. univ.dr Alexandru Bobe – Prorector UOC 

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

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

4. Roxana Cristea - Blue Code SRL 

5. Daniela Bălănescu – ISJ Constanta – Matematica  

6. Iancu Geila – ISJ Constanta – Informatica  

7. Valentina Pintilie - Vauban - Inetum Romania 

8. Anca Hrițuleac -  Evonomix 

9. Madalina Manolache – Cornerstone Technologies 

10. Răducu Roman - Softbinator Technologies 

11. Liviu Negrilă - TeamArt Outsourcing SRL 

Durata: 2 ore 

Ordinea de zi: 

 Comunicarea Cadrului de organizare: Scopul înființării Grupului Consultativ al FMI, Rolul 
acestuia in cadrul FMI 

 Discuții pe marginea obiectivelor propuse de FMI 
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 Propunerea unui calendar de desfășurare a activității, de organizare a întâlnirilor pe 
parcursul unui an universitar. 

Descrierea: 

 Se prezintă scopul Grupului Consultativ al FMI: facilitarea consultărilor între mediul 

academic și cel socio-economic, în vederea atingerii obiectivelor și a obținerii rezultatelor 

asumate pentru toate programele de studii ale facultății. 

 Se prezintă Rolul Grupului Consultativ al FMI:  

‐ Organizarea de evenimente de tip târg de carieră 
‐ Organizarea unor workshop-uri tematice – seminarii studențești care să se deruleze pe 

parcursul semestrului 
‐ Stabilirea unor teme realizate în cotutelă pentru proiecte de finalizare studii; 
‐ Organizarea unor concursuri pentru elevi și studenți;  
‐ Organizarea stagiilor de practică și de internship; 
‐ Propuneri discipline opționale/facultative care să fie incluse în Planurile de învățământ. 

Propuneri de curriculă care să fie adaptată nevoilor din piață, mai ales ptr anii mari 
‐ Proiecte de cercetare, teme interdisciplinare 

 Discuții pe marginea calendarului de organizare a evenimentelor/activităților în 
colaborare.  
‐ Se propune și se acceptă ca târgurile de promovare a ofertelor de angajare să fie în luna 

Martie, iar târgurile de carieră în perioada Aprilie- Mai.  
‐ Se pune în discuție promovarea unor teme pentru lucrările de licență/disertație 

coordonate în cotutelă cu firmele partenere, rămânând a se clarifica problematica 
dreptului de proprietate intelectuală asupra aplicațiilor dezvoltate. 

‐ Se discută organizarea unor seminarii studențești – în care să se prezinte aplicații de 
actualitate, softuri utilizate în prezent în companii, etc. Dl Prorector Bobe precizează 
că în cadrul DIH Ovidius se pot coopta tutori/mentori care să fie contractați pentru a 
susține astfel de prelegeri studenților. 

‐ S-a stabilit menținerea concursurilor pentru studenți existente, organizate în parteneriat 
– ESTIC, Student Code Jam, dar și organizarea altora noi, care să identifice abilitățile 
și competențele studenților performanți. 

(Semnătura participanților) 

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

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

3. Lect. univ.dr. Gabriela Badea – Prodeanul FMI 

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

5. Roxana Cristea - Blue Code SRL 

6. Daniela Bălănescu – ISJ Constanta – Matematica  

7. Geila Iancu – ISJ Constanta – Informatica  



8. Valentina Pintilie - Vauban - Inetum Romania 

9. Anca Hrițuleac -  Evonomix 

10. Madalina Manolache – Cornerstone Technologies 

11. Răducu Roman - Softbinator Technologies 

12. Liviu Negrilă - TeamArt Outsourcing SRL 

 

 


