Informare asupra şedinţei Consiliului Facultăţii de Matematică şi Informatică din
2.02.2012

La şedinţă au participat 26 de membri ai Consiliului, dintre care 6 studenți.
Dl Decan l-a invitat pe Prof.dr. Vasile Preda, decanul de vârstă al consiliului să conducă
ședința de alegeri a noului decan. Prof. dr. Vasile Preda a reamintit metodologia de
selecție a decanilor și a dat cuvândul celor trei candidați (în ordine alfabetică: Prof.dr.
Denis Enăchescu, Conf.dr. Victor Țigoiu, Conf.dr. Marin Vlada) să-și prezinte planul
managerial. După fiecare prezentare, candidații au răspuns întrebărilor puse de membrii
consiliului. S-a trecut la vot, apoi Comisia de numărare (Prof.dr. Vasile Preda, stud.
Alexandru Balan, stud. Silvia Timișescu) a anunțat rezultatul votului:
Prof.dr. D. Enăchescu: 20 voturi pentru, 2 voturi contra, 4 abțineri;
Conf.dr. V. Țigoiu: 26 voturi pentru;
Conf.dr. M. Vlada: 2 voturi pentru, 15 voturi contra, 9 abțineri.
Candidaturile avizate (Prof.dr. Denis Enăchescu, Conf.dr. Victor Țigoiu) vor fi înaintate
Rectorului.
La punctul al doilea al ordinii de zi, directorii de departamente au prezentat opiniile
membrilor departamentelor lor în privința modului de acordare a gradațiilor de merit.
Departamentul de Informatică optează pentru concurs unic. În Departamentul de
Matematică, se pronunțaseră numai 18 colegi, 10 dintre ei fiind favorabili unui concurs
pe grade didactice. După discuții prelungite, s-a supus la vot propunerea Prof.dr. Sorin
Dăscălescu și Prof.dr. Victor Mitrana de a se acorda (la ambele departamente) gradațiile
de merit în urma unui concurs unic, dar, pentru a nu defavoriza candidații mai tineri,
multiplicând punctajul obținut din citări cu respectiv: 3 pentru asistenți, 2 pentru lectori,
1,5 pentru conferențiari și 1 pentru profesori. Propunerea a fost adoptată cu 1 abținere.
La punctul al treilea al ordinii de zi, Conf.dr. Radu Gramatovici a prezentat propunerea
Departamentului de Informatică de a se acorda titlul de Profesor Honoris Causa d-lui
Prof.dr. Walter von Hahn de la Universitatea din Hamburg. Propunerea a fost adoptată în
unanimitate.
Secretar ştiinţific,
Prof. dr. Liviu Ornea

