
 

Proces Verbal al şedinţei Consiliului 

 Școlii doctorale ”Automatică şi Calculatoare” 

din 1.04.2016 

 

I. Informații generale 

Data 1.04.2016 

Subiect Pregatirea Sedintei de alegeri a conducerii Scolii 

doctorale ”Automatică și Calculatoare” Automatica si Calculatoare, 

UPB pentru mandatul 2016-2020 

Loc de 

desfășurare 

Sala ED010 a Facultății de Automatică și Calculatoare 

II. Participă: 

1. Prof.dr.ing. Theodor Borangiu – directorul SD_AC 

2. Prof.dr.ing. Dan Stefanoiu – membru al Consiliului SD_AC 

3. Prof.dr.ing. Catalin Buiu – membru al Consiliului SD_AC 

4. Prof.dr.ing. Adina Magda Florea – membru  al Consiliului SD_AC, decan 

5. Prof.dr.ing. Florica Moldoveanu – membru al Consiliului SD_AC 

6. Dr. Catalina Daraban, secretara SD_AC 

III. Minuta întâlnirii 

Domnul prof. Theodor Borangiu a deschis ședința Consiliului SD_AC, anuntand problemele 

ce vor fi discutate: 

Pregatirea sedintei de alegeri a noii conduceri a Scolii doctorale Automatica si Calculatoare 

pentru mandatul 2016-2020, cu punctele: 

1. Organizarea sedintei studentilor-doctoranzi ai SD_AC in vederea desemnarii de catre 

acestia a doi reprezentanti in Consiliul SD_AC pentru mandatul 2016-2020. 

2. Pregatirea Raportului de activitate a SD_AC in perioada 2012-2016. 

3. Invitarea membrilor Scolii doctorale la Sedinta de alegeri a conducerii Scolii 

doctorale ”Automatică și Calculatoare” pentru mandatul 2016-2020, ce va avea loc in data de 

14.04.2016 

4. Invitarea prof. Gabriel Ionescu pentru a conduce sedinta de alegeri din 14.04.2016 in 

calitatea de decan de varsta al conducatorilor de doctorat din SD_AC. 

Au urmat discutii care s-au finalizat cu deciziile adoptate in unanimitate. 



 
IV. Decizii luate in sedinta de Consiliu 

1. Organizarea sedintei studentilor-doctoranzi ai SD_AC in vederea desemnarii de catre 

acestia a doi reprezentanti in Consiliul SD_AC pentru mandatul 2016-2020. 

S-a decis: 

- Invitarea prin e-mail a studentilor-doctoranzi la sedinta de desemnare a reprezentantilor lor 

in Consiliul SD_AC pentru data de 4 aprilie 2016 (transmiterea e-mailurilor de invitatie va fi 

facuta de dna secretara a SD_AC Catalina Daraban). 

- Pentru echitate si o buna colaborare conducator stiintific - student, cei doi reprezentanti ai 

studentilor-doctoranzi vor proveni din ambele domenii de studii de doctorat: Ingineria 

Sistemelor (1 student) si Calculatoare si TI (1 student). 

2. Pregatirea Raportului de activitate a SD_AC in perioada 2012-2016. 

S-a decis: 

Raportul de activitate va fi pregatit de: prof. Theodor Borangiu, prof. Adina Magda Florea si 

prof. Dan Stefanoiu, cu unele date obtinute de la Secretariatul SD_AC pana la data de 12 

aprilie 2016. 

3. Invitarea membrilor Scolii doctorale la Sedinta de alegeri a conducerii Scolii 

doctorale ”Automatică și Calculatoare” Automatica si Calculatoare pentru mandatul 2016-

2020, ce va avea loc in data de 14.04.2016. 

S-a decis: 

- Postarea pe data de 4 aprilie 2016 a Anuntului de invitare a membrilor SD_AC la lucrarile 

sedintei de alegeri pe site-ul facultatii de Automatica si Calculatoare. Raspunde prof. 

Theodor Borangiu. 

- Trimiterea de e-mailuri de invitatie tuturor conducatorilor de doctorat. Raspunde dna 

secretara Catalina Daraban. 

4. Invitarea prof. Gabriel Ionescu pentru a conduce sedinta de alegeri din 14.04.2016 in 

calitatea de decan de varsta al conducatorilor de doctorat din SD_AC. 

S-a decis: 

Invitarea dlui prof. Gabriel Ionescu sa conduca sedinta de alegeri, informarea sa despre  

despre etapele sedintei, pregatirea unui material suport pentru conducerea sedintei de alegeri. 

Raspunde: prof. Dan Stefanoiu. 

 

Data: 1.04.2016  Intocmit, 

  Prof.dr.ing. Dan Stefanoiu 


