
 

 

Proces Verbal Ședință Consiliu 17 septembrie 2020 

 

Prezența: 11 cadre didactice, 4 studenți și administratorul șef 

Ordinea de zi: 

 

1. Modul de desfășurare a activităților didactice în sem 1 al anului universitar 2020-2021 

2. Situația admiterii la programele de licență, master și doctorat pe care le scolarizează facultatea 

3. Întocmirea ștatelor de funcții pentru anul universitar 2020-2021 

4. Situatia reacreditarii programelor de licenta si master 

5. Discuții privind adoptarea unei fișe cadru pentru întocmirea lucrărilor de licență/desertație  

6. Diverse 

 

1. Modul de desfășurare a activităților didactice în sem 1 al anului universitar 

2020-2021 

Decanul facultății, prof. Lucian Petrescu propune pentru semestrul I al anului universitar 2020-

2021, desfășurarea cursurilor online și a activităților practice (laboratoarelor) față în față. 

Domnia sa atrage atenția asupra faptului că toate facultătile de stiinte din UB au optat pentru 

învațământ mixt (cursuri online și laboratoare față în față). Aceste masuri vor duce la evitarea 

îmbolnăvirilor cu SARS-COV2 dar si la obtinerea de catre studenti a competentelor profesionale. 

Decanul facultății a făcut o informare privind măsurile ce se vor impune în cazul apariției 

cazurilor de SARS-COV2 în facultate: 

a) La apariţia unui caz confirmat de îmbolnăvire cu SARS-COV2 în una dintre formaţiile de 

studiu din instituţia de învăţământ superior care au desfăşurat activităţile didactice cu prezenţa 

fizică a studenţilor/cursanţilor se suspendă pentru o perioadă de 14 zile activităţile didactice care 

presupun prezenţa fizică, la nivelul formaţiei de studiu respective şi al tuturor celorlalte structuri 

din care aceasta face parte, dacă au existat activităţi didactice comune, precum şi al tuturor 

formaţiilor de studiu la care au susţinut activităţi cadrele didactice care au interacţionat cu 

studentul depistat pozitiv. În situaţia în care într-o sală îşi desfăşoară activităţile didactice 2 

(două) sau mai multe formaţii de studiu, se vor suspenda activităţile didactice care presupun 

prezenţa fizică doar pentru formaţia de studiu în care a fost confirmat cazul SARS-COV2, se vor 

face curăţenie, dezinfecţie şi aerisire, urmând ca studenţii/cursanţii din ciclul următor să îşi 

desfăşoare normal activităţile;   

   b) La apariţia a 3 (trei) cazuri confirmate de îmbolnăvire cu SARS-COV2, în formaţii de studiu 

diferite ale aceleiaşi instituţii de învăţământ superior, se suspendă activităţile didactice pentru 

realizarea cărora se impune prezenţa fizică la nivelul întregii instituţii, pe o perioadă de 14 zile 

de la data de debut a ultimului caz;   

   c) În cazul apariţiei de cazuri de îmbolnăvire cu SARS-COV2 în rândul cadrelor didactice, 

acestea au obligaţia de a anunţa conducerea instituţiei de învăţământ superior care va informa 

DSP despre eveniment. DSP va efectua ancheta epidemiologică şi va analiza situaţia în instituţia 

de învăţământ superior împreună cu conducerea instituţiei, astfel:   

   -Scenariul 1: În cazul în care cadrul didactic a derulat activităţi didactice cu prezenţa fizică a 

studenţilor/cursanţilor numai la o singură formaţie de studiu şi nu a venit în contact cu alte cadre 



didactice din instituţia de învăţământ superior, se vor suspenda activităţile didactice pentru 

realizarea cărora se impune prezenţa fizică a studenţilor/cursanţilor în instituţia de învăţământ 

superior de la formaţia de studiu respectivă;   

   -Scenariul 2: În cazul în care cadrul didactic a derulat activităţi didactice cu prezenţa fizică a 

studenţilor/cursanţilor numai la o singură formaţie de studiu şi a venit în contact cu alte cadre 

didactice din instituţia de învăţământ superior, se vor suspenda activităţile didactice pentru 

realizarea cărora se impune prezenţa fizică a studenţilor/cursanţilor în instituţia de învăţământ 

superior de la formaţia de studiu respectivă şi vor fi izolate la domiciliu cadrele didactice cu care 

acesta a venit în contact;   

   -Scenariul 3: În cazul în care cadrul didactic a derulat activităţi didactice cu prezenţa fizică a 

studenţilor/cursanţilor la mai multe formaţii de studiu şi nu a venit în contact cu alte cadre 

didactice din instituţia de învăţământ superior sau numărul cadrelor didactice a fost mic, se vor 

suspenda activităţile didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a 

studenţilor/cursanţilor în instituţia de învăţământ superior la formaţiile de studiu cu care acesta a 

venit în contact şi, în funcţie de caz, vor fi izolate la domiciliu cadrele didactice cu care acesta a 

venit în contact;   

   -Scenariul 4: În cazul în care cadrul didactic a derulat activităţi didactice cu prezenţa fizică a 

studenţilor/cursanţilor la mai multe formaţii de studiu şi a venit în contact cu un număr mare de 

cadre didactice din instituţia de învăţământ superior, se vor suspenda activităţile didactice pentru 

realizarea cărora se impune prezenţa fizică a studenţilor/cursanţilor în instituţia de învăţământ 

superior ale întregii instituţii de învăţământ superior.   

 

Decanul facultății, prof. Lucian Petrescu anunță că UB va asigura personalului didactic și 

studenților materiale/produse/dispozitive (măști de protecție, dezinfectant, mănuși de protectie și 

lămpi UV-pentru dezinfectarea incaperilor) pentru prevenirea infectării cu SARS-COV2. 

 

Pentru buna desfășurarea a activtăților didactice online, decanul facultății comunică membrilor 

consiliului că s-au achiziționat 4 laptopuri, iar acestea vor fi repartizate cate unul pentru fiecare 

departament pentru a fi folosite in comun de catre colegii care solicita aceasta. In perioada 

următoare facultatea va mai face o solicitare pentru incă 5 laptopuri, acestea urmând să fie 

repartizate departamentelor și școlii doctorale. 

Studenții informează consiliul că la initiativa ASUB s-a realizat un chestionar privind modul de 

desfasurare a activitatii online din sem 2 al anului universitar 2019-2020. Din raspunsurile 

studentilor la acest chestionar se pot deduce măsuri pentru îmbunătățirea activității de susținere a 

cursurilor online. Deasemenea, studentii din ASGG propun implementarea unui proiect denumit 

"Școala de Geologie" 

In plus, pentru studentii anului I, decanul propune desfășurarea cursurilor „față în față” pentru 

primele două săptămâni, subliniind nevoia ca studenții anului întâi să-și cunoască profesorii și să 

se familiarizeze cu elementele de bază din specificul facultății. 

Domnul profesor Mocanu Victor atrage atenția că modalitatea de învătământ mixt (atât online 

cât și față în față)  va avea loc doar în semestrul I al anului universitar 2020-2021, urmând ca 

pentru semestrul II să se ia o hotărâre ulterioară. 

 

Se votează cu "pentru", în unanimitate, desfășurarea cursurilor online și a activităților practice 

față în față, urmând să fie anunțate excepțiile în cazul activităților practice care vor avea loc tot 

online, la cererea expresă a unor cadre didactice. 



2. Situația admiterii la programele de licență, master și doctorat pe care le 

școlarizează facultatea 

Decanul face o prezentarea a situației înscrierii la programele de licență și la master din 

septembrie 2020, până la data de 16.09.2020. 

 

Pentru studii universitare de Master 

 

AG - 10 Buget 

       -   1 Taxă 

 

EBSRM - 5 Buget 

               - 3 Taxă 

 

GBA - 9 Buget 

          - 3 Taxă 

 

IGGA - 17 Buget 

            -   2 Taxă 

 

Pentru studii universitare de Licență 

 

Geologie - 3 Buget 

                 

Inginerie Geologică -   9 Buget 

                                 -   3 Taxă 

 

Geofizică -  1 Taxă 

 

Pentru studii universitare de Doctorat 

Geologie - 4 buget cu bursa 

- 4 buget fara bursa 

 

Decanul subliniaza că aceasta este situația înscrierilor la 16 septembrie, urmând ca procesul de 

admitere să se încheie pe data de 19 septembrie. 

 

Admiterea la programele de master pare sa se desfasoare bine, si se presupune ca vom scolariza 

studenti la toate cele 4 programe. 

 

Domnul conferențiar Relu Roban pune o întrebarea tehnică legată de platforma MOODLE a UB-

ului. Acesta intreabă dacă platforma a avansat și dacă anul acesta, in semestrul 1 se va putea să 

fie accesata?  

 

Studenta Monica Toroiman a sugerat folosirea unui program denumit DISCORD pentru cursuri 

online, explicând membrilor consiliului cât de eficient și de ușor se poate lucra cu acesta. 

 

Întrebat cum va fi structurat orarul, decanul facultății răspunde că in 2 două zile pe săptămână 

vor fi cuprinse cursurile online și in restul de trei zile activitățile practice față în față. 

 



Decanul facultății subliniază că mediile pe anii de studiu vor fi încheiate fără notele de la 

practică, pentru a se putea realiza selecția studenților bursieri și repartizarea locurilor de cazare 

în cămine. Activitatea practica, care nu s-a putut desfasura din cauza starii de urgenta si de alerta, 

va fi recuperata in anul universitar 2020-2021, conform legislatiei in vigoare. 

 

3. Întocmirea ștatelor de funcții pentru anul universitar 2020-2021 

Intocmirea acestora se va realiza conform instructiunilor primite de la prorectorul de resort. 

Doamna prodecan, conferențiar Mihaela Stănciucu reamintește că domnul prorector Murgescu a 

cerut tuturor facultăților ca la data de 25 septembrie 2020 să fie depuse ștatele de funcții la 

rectorat. 

În urma acestei mențiuni se hotărăște ca la data de 24 septembrie ștatele de funcții se vor aviza în 

consiliul facultății urmând ca pe data de 25 septembrie acestea să fie depuse la rectorat. 

Decanul facultății atrage atenția că la licenta, pentru anul I se vor folosi noile planuri de 

invatamant, în timp ce pentru anii II-IV se vor folosi planurile vechi. 

4. Situația reacreditarii programelor de licență și master 

 
Decanul facultății, profesor Lucian Petrescu, atrage atenția că suntem în întârziere cu finalizarea 

dosarelor de reacreditare pentru studii universitare de licență. Deasemenea întreabă responsabilii 

de programe de master care este situația pentru reacreditarea acestea. 

 

Domnul lector Alexandru Andrășanu, spune că a strans fișele disciplinelor pentru masterul 

GeoBio și urmează să le trimită, la fel și domnul profesor Marius Stoica (pentru masterul 

EBSRM). 

 

Decanul subliniază că dosarele de reacreditare trebuie să fie avizate si de către Comisia pentru 

Planuri de Invatamant a Senatului si din aceasta cauza acestea ar trebui sa fie gata pana la sedinta 

de senat din luna octombrie. 

 

 

5. Discuții privind adoptarea unei fișe cadru pentru întocmirea lucrărilor de 

licență/desertație (draft de lucru) 
 

Domnul lector Alexandru Andrășanu spune că este necesar și un ghid metodologic cu 

recomandări pentru realizarea lucrării de licență, pe langa fisa acesteia. 

Studenții întrebă dacă pot să aducă și ei modificări la acest material. Decanul facultății le 

raspunde afirmativ. 

Doamna prodecan, conf. Mihaela Stănciucu propune ca studentii sa-si aleaga tema de licenta in 

anul 3 (pentru specializarile Inginerie Geologica si Geofizica) si in anul 2 (pentru specializarea 

Geologie).  

Deasemenea domna prodecan subliniază că pentru intocmirea dosarului de reacreditare, în 

Regulamentul ARACIS se stipuleaza că fiecare curs trebuie să fie însoțit de un suport de curs 

tipărit și că în condițiile pandemiei actuale aceste suporturi de curs devin foarte importante. 

Decanul facultății spune că suportul de curs poate fi prezentat si pe CD. 



5. DIVERSE 

Se votează în unanimitate cererile pentru acordarea unor semestre de grație cu taxă (toată lumea 

este de acord). 

Studenta Ramba Ana Maria ridică problema cazărilor. Aceasta explică că in sem 1 al anului 

universitar 2020-2021 numărul locurilor din cămine va fi repartizat către facultăți în funcție de 

cererile depuse. 

Se discută ca notele să fie descărcate in cataloagele online pentru ca studenții să-și poată verifica 

situația școlară. 

Decanul facultății aduce în discuție problema expertizei seismice. Acesta explică ca draftul 

caietului de sarcini a fost realizat însă există rețineri din partea Departamentului juridic al UMF 

privind forma protocolului de asociere care trebuie semnat de catre conducerile celor doua 

institutii. 

Prodecanul facultății reamintește că este necesar să stabilim numărul de locuri de parcare ce 

revin fiecărei facultăți FGG și UMF in curtea din Traina Vuia nr.6 

Decanul facultății prezintă situația domnului lector Mihai Samoilă care a intrat în concediu de 

creștere copil și împlicit a demisionat din Consiliul Facultății. Ca urmare a acestui fapt se 

hotărăște stabilirea unui calendar pentru alegerea unui nou membru în Consiliu Facultății. 

Studenta Ramba Anamaria întreabă ce se va întâmpla cu alegerile studențești, cum se vor 

desfășura acestea? Decanul facultății îi răspunde că se așteaptă calendarul de la UB, dar in 

principiu acestea se vor desfasura dupa inceperea anului universitar. 

Studenții solicită părerea consiliului despre proiectul "Școala de Geologie" și explică pe scurt 

membrilor consiliului care este obiectul principal al proiectului. Proiectul va veni în ajutorul 

studenților din anul I, care vor fi ajutați de studenții din anii mai mari. 

 

  

 


