
__________________________________________________________________________ 
 

 

Minută a întâlnirii Grupului Consultativ al 

Facultății de Matematică și Informatică 

 

Data: 10.12.2021 

Scop: întâlnire de consultare periodică a membrilor Grupului Consultativ al FMI în vederea 
facilitării colaborărilor între mediul academic și cel socio-economic, în vederea atingerii 
obiectivelor și a obținerii rezultatelor asumate pentru toate programele de studii ale facultății. 

Participanți:  

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

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

3. Lect.dr. Gabriela Badea – Prodecanul FMI 

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

5. Conf.univ.dr. Elena Pelican – FMI 

6. Valentina Pintilie - Vauban - Inetum Romania 

7. Anca Hrițuleac -  Evonomix 

8. Mihnea Călugăru – Cornerstone Technologies 

9. Răducu Roman - Softbinator Technologies 

10. Liviu Negrilă, Sebastian Maurer - TeamArt Outsourcing SRL 

11. Cristian Stoica – Aquasoft SRL 

12. Alina Luchian – SAS România 

13. Gabriel Papuc – Orange România 

14. Cristian Campian, Cristian Cazan – Banca Transilvania 

15. Horațiu Sachelarie - Cognizant Softvision 
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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 2020-2021, prin analiza feedback si propuneri 
pentru activitati in acest an universitar 

 Discuții pe marginea obiectivelor propuse de FMI pentru anul universitar 2021 – 2022. 
 Propunerea unui calendar de desfășurare a activității, de organizare a întâlnirilor pe 

parcursul unui 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 – Mai 2022. 
‐ 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. 

 
 Discuții legate de de organizarea  evenimentelor/activităților în colaborare: 

‐ Se stabilește ca evenimentele de prezentare a companiilor și de promovare a ofertelor 
de angajare/ intenship să fie organizate începând cu luna Martie, iar Târgul de cariere, 
în luna Mai 2022. 

‐ Se pune în discuție promovarea unor teme pentru lucrările de licență/disertație 
coordonate în cotutelă cu firmele partenere. Prin aceste teme se dorește interacțiunea 
între studenți și reprezentanții partenerilor FMI. BT se oferă să organizeze întâlniri ale 
studenților cu specialiști din anumite departamente, pentru a oferi suport și îndrumare. 

‐ Se discută organizarea unor seminarii studențești – în care să se prezinte aplicații de 
actualitate, softuri utilizate în prezent în companii, dar și tematici ce țin de dezvoltarea 
de soft skills. 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. 
Reprezentantul Cognizant Softvision propune organizarea unui astfel de eveniment, 
având deja experiență în susținerea unor astfel de workshop-uri în alte universități. 

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

‐ Se discuta despre posibilitatea colaborării în vederea ținerii de ore în regim de Plata cu 
ora de unii dintre experții angajați în companiile prezente. Reprezentanții 
TeamArt Outsourcing SRL propun crearea unui program de atragere a tinerilor 



absolvenți în domeniul academic, printr-un sprijin financiar din fonduri private, astfel 
putând contribui la creșterea numărului de studenți care urmează cursurile FMI. Se 
subliniază necesitatea creșterii acestui număr, întrucât cererea de absolvenți cu abilități 
și competențe în IT este în continuă creștere. 

‐ Reprezentanții Cornerstone Technologies prezintă experiența lor în instruirea 
studenților FMI în cadrul stagiilor de practică organizate pentru al doilea an consecutiv 
și se oferă să colaborăm în preluarea unor ore de laborator în regim de plata cu ora. 

‐ Reprezentanții Orange România prezintă programul lor de burse pentru studenți, pe 
care-l vor propune și către studenții FMI. 

‐ Dl Prorector Bobe prezintă detaliile unei aplicații pentru finanțarea DIH-ului din cadrul 
UOC, prin accesarea unor fonduri la nivel european. Partenerii FMI sunt de acord să 
contribuie cu un input legat de tehnologiile pe care le utilizeaza, cu servicii atasate și 
un cost estimativ al acelor servicii oferite. 

‐ Reprezentanții BT prezintă programul lor de integrare a studenților și absolvenților în 
stagii de practică organizate in Constanța, o prezentare către studenți urmând a fi 
organizată. 

‐ Reprezentanții Cornerstone Technologies prezintă experiența lor în instruirea 
studenților FMI în cadrul stagiilor de practică organizate pentru al doilea an consecutiv 
și se oferă să colaborăm în preluarea unor ore de laborator în regim de plata cu ora. 


