Informare asupra ședinței Consiliului F.M.I. din 25 februarie 2016
La ședință au participat 27 de membri ai Consiliului, dintre care 7 studenți. Deciziile Consiliului Facultății
din această ședință au fost completate prin vot electronic, exercitat prin email în data de 2 martie 2016, la care au
participat 28 de membri ai Consiliului, dintre care 7 studenți.
În deschiderea ședinței, domnul decan a mulțumit colegilor, prof. dr. D. Enăchescu și prof. dr. D. Ștefan,
pentru activitatea depusă în calitate de prodecani în mandatul care s-a încheiat și a prezentat noua echipă de
prodecani: conf. dr. B. Alexe, conf. dr. C. Gherghe, conf. dr. F. Hristea și lect. dr. S. Stupariu.
La punctul 1 al ordinii de zi ”Validarea concursului pentru gradatii de merit 2016-2020”, dnul lect. dr. M.
Vlădoiu, membru în Comisia de verificare a dosarelor pentru Departamentul de Matematică, a prezentat lista
primilor 6 candidați clasați în concurs. Aceștia sunt (în ordine alfabetică): conf. dr. C. Bereanu, prof. dr. S.
Dăscălescu, prof. dr. L. Marin, prof. dr. G. Militaru, prof. dr. L. Ornea, prof. dr. D. Ștefan. Candidații propuși au fost
votați în unanimitate de Consiliul Facultății pentru a primi gradație de merit în perioada 2016-2020.
Dnul prof. dr. Fl. Ipate, membru în Comisia de verificare a dosarelor pentru Departamentul de Informatică, a
prezentat lista primilor 5 candidați clasați în concurs. Aceștia sunt (în ordine alfabetică): prof. dr. L. Dinu, prof. dr.
D. Enăchescu, prof. dr. A. Păun, prof. dr. V. Mitrana, prof. dr. Gh. Ștefănescu. Candidații propuși au fost votați în
unanimitate de Consiliul Facultății pentru a primi gradație de merit în perioada 2016-2020.
Domnul decan a propus următoarea comisie de contestații la concursul pentru gradații de merit: conf. dr. R.
Gramatovici, președinte, conf. dr. B. Alexe, conf. dr. C. Gherghe, membri. Termenul limită de depunere a
contestațiilor s-a fixat pentru vineri, 26 februarie a.c. Consiliul facultății a votat în unanimitate comisia și calendarul
propus. În termenul stabilit, s-a primit o singură contestație, care a fost respinsă de Comisie. În data de 2 martie
2016, membrii Consiliului au votat prin email, in unanimitate, rezultatele finale ale concursului.
La punctul 2 al ordinii de zi ”Avizarea posturilor didactice ce urmează a fi scoase la concurs in sem. II,
anul universitar 2015-2016” Departamentul de Matematică a propus scoaterea la concurs a postului de lector poz.
42. Departamentului de Informatică a propus scoaterea la concurs a posturilor de conferențiar poz. 25, 26, 29 și 31 și
a postului de lector poz. 51. Ambele propuneri au fost votate în unanimitate. Lista posturilor propuse pentru a fi
scoase la concurs în sem. II, anul universitar 2015-2016, a fost completată, prin votul electronic unanim al membrilor
Consiliului Facultății, cu postul de asistent pe perioada determinată, poz. 72, de la Departamentul de Informatică.
Domnul decan a propus actualizarea metodologiei de evaluare a candidaților pentru postul de conferențiar la
Departamentul de informatică prin introducerea unei probe de lecție deschisă (la fel cum e prevăzut și în evaluarea
pentru poziție de lector) notată cu maxim 15 pcte. urmând ca prelegerea științifică să fie notată cu maxim 15 pcte.
Propunerea a fost votată în unanimitate.
Dnul decan a propus ca pentru postul de conferențiar la Departamentul de Matematică să se renunțe la
punctarea abilităților didactice din cadrul prelegerii științifice, pe motiv că acestea sunt evaluate în cadrul lecției
deschise, prevăzute ca probă distinctă de concurs. Propunerea a fost votată în unanimitate.
Dnul decan a propus actualizarea condițiilor minimale de înscriere la concurs pentru postul de profesor la
Departamentul de Informatică prin adăugarea condiției de a avea abilitarea susținută și validată de Comisia de
Informatică CNATDCU sau conducere de doctorat și cel puțin două persoane conduse care au obținut titlul științific
de doctor (criteriile CNRED de dobândire automată a calității de conducător de doctorat în România). Propunerea a
fost votată în unanimitate.
La punctul 3 al ordinii de zi ”Diverse”:
- Dnul decan a propus ca, prin revenire la decizia din data de 11 februarie 2016, reprezentant Erasmus al
facultății, începând cu data de 1 martie 2016, să fie dnul conf. dr. C. Voica. Propunerea a fost votată în
unanimitate.
- Dnul decan a propus ca asumarea responsabilității efectuării orelor în regim de plată cu ora să fie făcută
lunar, prin completarea și semnarea de cei care au efectuat aceste ore a unui raport centralizator.
Propunerea a fost votată cu o majoritate de voturi.
- În urma referatului întocmit de Comisia de etică, întrunită în acest scop, membrii Consiliului și-au
exprimat votul pentru exmatricularea studentei Ilie Elena, anul I, la Master-ul de Matematici financiare,
Analiză matematică și Modelare matematică, pentru motiv de fraudă la examen. În urma rezultatelor
înregistrate (13 voturi pentru, 4 voturi împotrivă și 8 abțineri, din 25 de membri prezenți în sală la
momentul votului), membrii Consiliului s-au exprimat unanim pentru reluarea votului în următoarea
ședință de Consiliu, pentru a nu exista dubii în legătură cu majoritatea pe baza căreia s-a luat decizia.

