Informare asupra şedinţei Consiliului Facultăţii de Matematică şi Informatică
din 21.02.2013
La ședință au participat 23 membri (dintre care 21 cadre didactice).
Directorul Departamentului de Matematică a prezentat lista cadrelor didactice propuse pentru
a efectua plata cu ora în semestrul II. Lista propusă a fost adoptată în unanimitate.
Directorul Departamentului de Informatică, a prezentat lista cadrelor didactice propuse pentru
a efectua plata cu ora în semestrul II. Lista propusă a fost adoptată în unanimitate.
În vederea fluidizării formalităților cerute pentru plata orelor din norme vacante, s-a decis ca
fișele de evaluare să fie completate de beneficiari, urmând ca directorul de departament asistat
de comisia de evaluare să verifice și valideze fișele completate.
Decanul a informat Consiliul că facultății noastre îi revin 23 de gradații de merit, dintre care
22 au fost distribuite în anii anteriori. Ținând cont de raportul dintre numărul de posturi din
statele de funcții ale celor două departamente, s-a propus ca gradațiile neacordate să fie
distribuite Departamentului de Informatică. Propunerea a fost votată în unanimitate.
Directorii de departamente au propus scoaterea la concurs, pe semestrul al II-lea al anului
universitar 2012-13, a următoarelor posturi didactice pe perioadă nederminată:
-

Departamentul de Matematică: 1 post profesor (poz. 19); 1 post lector (poz. 48);
Departamentul de Informatică: 2 posturi profesor (poz. 6 și 7); 2 posturi conferențiar
(poz. 19 și 22); 3 posturi lector (poz. 39, 40, 43); 4 posturi asistent (poz. 62, 64,67, 68).

Listele de posturi propuse a fi scoase la concurs au fost aprobate cu 2 abțineri.
S-a aprobat, cu unanimitate de voturi, lista profesorilor consultanți propuși pentru a primi
titlul de Profesor Emerit.
S-au aprobat, cu unanimitate de voturi, propunerile FMI pentru Consiliul CNCS (prof.dr.
Sorin Dăscălescu) și pentru comisiile de specialitate ale CNCS (pentru Comisia de
Matematică: prof.dr. Liviu Ornea și prof.dr. Lucian Beznea; pentru Comisia de Informatică:
prof.dr. Florentin Ipate și conf.dr. Andrei Păun).
Prof. Ornea a informat Consiliul despre lucrările Comisiei Pedagogice a Departamentului de
Matematică privind mai buna corelare a cursurilor de algebră, geometrie, probabilități și
statistică din curricula de matematică a FMI.

