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Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Iftene, Adrian 

Adresă 13, Aleea Sucidava, 700483, Iași, România 

Telefon Fix: 004-0232-201091   

Fax 004-0232 201490 

E-mail adiftene@info.uaic.ro 

Naţionalitate Română 

Data naşterii 26 Februarie 1973 

Sex Masculin 

  

Experienţa profesională  

Perioada Aprilie 2012 – Prezent 

Funcţia sau postul ocupat Decan al Facultății de Informatică 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activități de coordonare și management 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iași 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Predare și cercetare 

Perioada Iunie 2005 – Prezent 

Funcţia sau postul ocupat Preparator Universitar, Asistent Universitar, Lector Universitar, Conferențiar Universitar  

Activităţi şi responsabilităţi principale Activități didactice și de cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iași 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Predare și cercetare 

Perioada Iunie 2003 – Aprilie 2005 

Funcţia sau postul ocupat Șef de echipă 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonare echipă UAT 

Numele şi adresa angajatorului MIND CTI Iași 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Tehnologia informației 

Perioada Iunie 2003 – Aprilie 2005 

  

Educaţie şi formare  

Perioada Octombrie 2005 – Martie 2009 

Calificarea obţinută Doctor în Informatică 

Titlul tezei de doctorat Textual Entailment 

Coordonator Prof. Dr. Dan Cristea 

Numele instituţiei de învăţământ  Școala Doctorală a Facultății de Informatică, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iași 

Perioada Octombrie 2003 – Iunie 2005 

Calificarea obţinută Titlul de Master în Informatică 
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Numele instituţiei de învăţământ Masteratul de Optimizare Computațională a Facultății de Informatică, UAIC, Iași 

Perioada Septembrie 1991 – Iunie 1996 

Calificarea obţinută Licențiat în Informatică 

Numele instituţiei de învăţământ Facultatea de Informatică, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iași 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba maternă Română 
  

Limba străină cunoscută 
Autoevaluare 

 Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleză   B2  B2  B2  B2  B2 

 

Competenţe şi abilităţi sociale Lucru în echipă, responsabil, organizat, ambițios, spirit de competiție 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Decan al Facultății de Informatică din Martie 2012, coordonare de echipe atât în cadrul firmei MIND, 
cât și în proiectele de cercetare în care am fost implicat la UAIC  

Competenţe şi aptitudini tehnice Sisteme de operare: Windows, Linux 
Limbaje de programare: Java, .Net, C, C++, Perl, Pascal, Basic, Clips, Lisp 

  

Proiecte 
Proiecte de cercetare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Programe operaționale 
 

 

 
1. Member in project REVERT (taRgeted thErapy for adVanced colorEctal canceR paTients), SC1-BHC-

02-2019, H2020, 2020 – 2024 

2. Responsibil de partner UAIC in PN III, Bilateral project of mobilities, EVALSYS (Studiu asupra 
domeniului Evoluția Software, cu studii de caz în dezvoltarea de sisteme de recomandare bazate 
pe semantică și GIS), Contract no. 115 BM/2017, 2017-2018 

3. Membru în proiectul PrivateSky (Experimental Development of Public Private Partnership for the 
Development of Cloud Platform with Advanced Features for Local Data Protection), POC ID P_40_371, 
2016 – 2021 

4. Director de proiect în ERA-NET CHIST-ERA, MUCKE (Multimedia and User Credibility Knowledge 
Extraction), 2012 – 2015 

5. Cercetător în proiectul SIMPAS (Sistem de monitorizare și asistență pentru persoanele cu nevoi 
special), 9 luni în 2015 

6. Consilier științific în FP7, STAGES (Structural transformation to achieve gender equality in science), 
2012-2016 

7. Cercetător în MetaNet4U (Enhancing the European Linguistic Infrastructure), CIP-270893, 2011-
2014 

8. Cercetător în FP7, ALEAR (Artificial Language Evolution on Autonomous Robots), 2008 – 2010 
9. Cercetător în PNCDI II, SIR-RESDEC D1.1.0.0.0.7/18.09.2007, derulat în perioada 2007 – 2009 
10. Cercetător în PNCDI II, eDTLR, 910013/18.09.2007, derulat în perioada 2007 – 2009 
11. Cercetător în CEEX, e-Manage 188/2006, 2008 
12. Cercetător în CEEX, GRAI - Academic GRID for complex applications, 74/2006, 2006-2008 
13. Cercetător în CEEX , InterOB 131/2006, 2006 – 2008 
14. Cercetător în FP6, LT4eL – Language Technology for e-Learning, STREP 027391, 2005 – 2008 
15. Cercetător în INTAS, RoLTech - Platform For Romanian Language Technology: Resources, Tools 

And Interfaces, 05-104-7633, 2006 – 2008 
16. Cercetător în CEEX, ROTEL – Intelligent systems for semantic Web, based on ontology logics and 

language. Applications for Romanian language, 29, 2005 – 2008 
17. Cercetător în FP6, AMASS – IP Core and System Design of Associative Memory Arrays for 

Semantic Search, 2005 – 2006 
18. Cercetător în CNCSIS, Methods inspirited from nature in graph coloring problems, 2005 – 2006 

 
1. Expert în proiectul “Îmbunătățirea calității activității didactice prin perfecționarea în domeniul 

științelor juridice a cadrelor didactice de la facultățile fără profil juridic din UAIC Iași” – proiect FDI 
PERFECT-JURID-UAIC, 2020 

2. Expert consiliere și orientare în cariera profesională în cadrul proiectului „Doctoranzi și cercetători 
postdoctorat pregătiți pentru piața muncii” POCU/380/6/13/123623, perioada 2019-2020 

3. Director de proiect în POSDRU/156/1.2/G/138873, CompetIT&C (Programe de studii flexibile și 
competitive pentru IT&C în regiunea de dezvoltare Nord-Est), 2014 – 2015 
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Mobilități Erasmus 
 
 
 

 

 
 

 

Acțiuni COST 
 

4. Expert pe termen lung în proiectul POSDRU 13871 – Investiții în resurse umane - calitate și 
eficiență în agricultură și servicii (IRU-CEAS), 1 an în 2015 

5. Expert pe termen lung, Promovarea cercetării științifice din domeniul criminalisticii în activitatea 
judiciară”, POSDRU/86/1.2/S/62307, 2012-2013 

6. Expert pe termen lung, “Instruirea profesorilor de informatică pe tehnologia .Net”, 
POSDRU/87/1.3/S/62426, 2011-2014 

7. Postdoctoral researcher within the POSDRU/89/1.5/ S/49944 project, 3 years from 2010 
 

1. Participant în proiectul Erasmus+ Staff Mobility at Dostoevsky Omsk State University, Russian 
Federation, Septembrie 15-21, 2019 

2. Participant în projectul Erasmus+ Staff Mobility at Shizuoka University, Hamamatsu campus, 
Japan, Aprilie 20-29, 2018 

3. Participant in project Erasmus+ Staff Mobility at Bar-Ilan University, Tel Aviv, Israel, June 2016 
4. Participant in project eMerge, Erasmus Mundus, at “Alecu Russo” University, Bălți, Republica of 

Moldova, April and June 2015 
 

1. Membru MC în proiectul enetCollect (European Network for Combining Language Learning with 
Crowdsourcing Techniques), CA COST Action CA16105, 4 ani din 2017 

2. Membru MC în proiectul CyberParks (Fostering knowledge about the relationship between 
Information and Communication Technologies and Public Spaces supported by strategies to 
improve their use and attractiveness), TUD COST Action TU1306, 1 an din 2017 

3. Cercetător în proiectul LiSS (Living in Surveillance Societies), EU COST Action Program, 2009-
2012 

 
Participări la evenimente și 

Experiență în organizarea de 
evenimente 

  

 - Participant la conferința RoCHI 2019, Octombrie 17-18, 2019, București 

 - Participant la conferința KES-2019, Septembrie 4-6, 2019, Budapesta, Ungaria 

 - Participant la conferința ISD 2019, August 28-30, 2019, Toulon, Franța 

 - Conference Chair la MFOI-2019, 3-6 Iulie, 2019, Iasi, Romania 

  - Participant la conferința KES-2018, Septembrie 3-5, 2018, Belgrade, Republica Serbia 

  - Organizator și participant la MFOI-2018, Iulie 3-6, 2018, Chisinau, Republica Moldova 

  - Participant la întâlnirea de proiect EBSIS, Aprilie 14-18, 2018, Brussels și Louvain, Belgia 

  - Participant la întâlnirea de proiect enetCollect, Martie 14-16, 2018, Iasi, Romania 

  - Participant la întâlnirea de proiect Digital Cities, Februarie 18-21, 2018, Brussels, Belgium 

  - Participant la Romanian University Administrator Visit University of Rochester and Washington, DC, 

Decembrie 9-15, 2017 

  - Organizator și participant la Eurolan 2017, Septembrie 10-17, 2017, Constanta, Romania 

  - Participant la conferința ISD 2017, Septembrie 6-8, 2017, Larnaca, Cipru 

  - Participant la EBSIS Summer School, 10-14 Iulie, 2017, Timmendorfer Strand, Germania   

  - Keynote speaker la SpeD Conference, 6-9 iulie, 2017, București, Romania 

  - Participant la Conferința CMSM4, 25 Iunie - 2 Iulie, 2017, Chisinau, Republic of Moldova 

  - Participant la enetCollect Kick-of-Meeting, Martie 6 - 8, 2017, Brussels, Belgia 

  - Conference Chair la EcoMedia-2016. 28 Noiembrie-2 Decembrie, 2016, Iasi 

  - Conference Chair la RoCHI-2016. 8-9 Septembrie, 2016, Iasi 

  - Participant la KES-2016 Conference, 4-7 Septembrie, 2016, York, GB 

  - Organizator și participant la MFOI-2016. iulie 25-31, 2015, Chisinau, Republica Moldova 

  - Participant la EBSIS Summer School, 12-15 iulie, 2016, Sinaia, Romania   

  - Participant la conferința IIT25 – Anniversary workshop, 24 Martie 2016, Iasi 

  - Participant la conferința USARB-70, 8 Octombrie 2015, Bălți, Republica Moldova 

  - Participant  la project meeting STAGES, 4-6 October 2015, Roma, Italy 

  - Participant la KES-2015, Singapore, September 2015 

  - Participant la MFOI 2015, August 24-29, 2015, Chisinau, Republic of Moldova 

  - Participant la întâlnirea de proiect MUCKE, 3 Aprilie 2015, Viena, Austria 

  - Participant la întâlnirea de proiect STAGES, 26-27 Ianuarie 2015, Roma, Italia 

  - Organizator și participant la întâlnirea de proiect MUCKE, 4-7 Decembrie 2014, Voroneț, Romania 

  - Organizator și participant la BringITon!2014, 14-15 Noiembrie 2014, Iasi, Romania 

  - Participant la întâlnirea de proiect Konstanz University, 15-19 Octombrie 2014, Konstanz, Germania 

  - Participant la ECSS 2014, 13-15 Octombrie 2014, Wroclaw, Polonia 
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   - Organizator și participant la ConsILR 2014, 18-19 Septembrie, 2014, Craiova, Romania  

  - Participant la RoCHI 2014, 4-5 Septembrie, 2014, Constanta, Romania  

  - Participant la IMCS-50, 19-23 August, 2014, Chisinau, Moldova  

  - Participant la CHIST-ERA projects evaluation, 28-30 Aprilie 2014, Paris, Franța 

  - Participant la întâlnirea de proiect MUCKE, 24-25 Aprilie 2014, Paris, Franța  

  - Participant la întâlnirea de proiect STAGES, 28-29 Octombrie 2013, Roma, Italia 

  - Organizator și participant la întâlnirea de proiect MUCKE, 3-4 Octombrie 2013, Iasi, Romania  

  - Participant la CLEF 2013, 21-24 Septembrie, 2013, Valencia, Spania 

  - Organizator și participant la ConsILR 2013, 16-17 Mai 2013, Miclăușeni, Romania 

  - Participant la întâlnirea de proiect MUCKE, 3-4 Aprilie 2013, Istanbul, Turcia 

  - Participant la întâlnirea de proiect LiSS, 28-29 Noiembrie 2012, Berlin, Germania 

  - Participant la întâlnirea de proiect MUCKE, 22-23 Noiembrie 2012, Vienna, Austria 

  - Participant la întâlnirea de proiect STAGES, 25-27 Octombrie 2012, Roma, Italia 

  - Organizator și participant la BringIton! 2012, 18-19 Mai, Iasi, Romania 

  - Participant la ICCCC2012, 8-12 Mai, Oradea, Romania 

  - Organizator și participant la ConsILR 2011-2012, 8-9 Decembrie 2011, 26-27 Aprilie 2012, București 

  - Participant la conferința CLEF 2011, 19-22 Septembrie, Amsterdam, Olanda 

  - Participant la IIS 2011, Chisinau, Republica Moldova. 

  - Participant la Eurolan 2011 Summer School, 28 August-3 Septembrie, 2011, Cluj-Napoca, Romania. 

  - Participant la conferința KEPT 2011, 4-6 Iulie 2011, Cluj Napoca, Romania. 

  - Participant la conferința LiSS, 3-5 Mai, 2011, Iasi, Romania. 

  - Participant la conferința CLEF 2010, 22-23 Septembrie, 2010. Padua, Italia. 

  - Participant la SYNASC 2010, Septembrie 26-29, Timisoara, Romania 

  - Participant la RoCHI 2010, București, 2-3 Septembrie, 2010 

  - Organizator la ConsILR 2010, 6-7 May, 2010, București, Romania 

  - Participant la CLEF 2009 Workshop. 30 Septembrie - 2 Octombrie, 2009. Corfu, Grecia 

  - Participant la summer school “Embodied Language Games and Construction Grammar”, 29 August – 4 

Septembrie, 2009. Cortona, Italia 

  - Organizator și participant la ConsILR 2008, Iasi, Romania 

  - Participant la TAC 2008, RTE-4 Workshop, Noiembrie 17-19, 2008, Gaithersburg, Maryland, USA 

  - Participant la SYNASC 2008, Septembrie 26-29, Timisoara, Romania 

  - Participant la CLEF 2008 Workshop, 17-19 Septembrie, Aarhus, Danemarca 

  - Participant la ECIT 2008, 10-12 Iulie, 2008, Iasi, Romania 

  - Participant la LREC'08, 28-30 Mai, 2008, Marrakech, Moroc 

  - Organizator și participant la ConsILR 2008, Februarie 28-29, 2008, București, Romania 

  - Participant la CICling2008, Februarie 17-23, 2008, Haifa, Israel  

  - Organizator și participant la ConsILR 2007, Decembrie 15-16, 2007, Iasi, Romania 

  - Participant la SACCS2007, Noiembrie 16-18, 2007, Iasi, Romania 

  - Participant la RANLP, Septembrie 26, 2007, Borovets, Bulgaria 

  - Participant la SYNASC 2007, Septembrie 26-29, Timisoara, Romania 

  - Organizator și participant la EUROLAN 2007, 30 Iulie-2 August, Iasi, Romania 

  - Participant la ACL2007, Iunie 23-30, 2007, Praga, Cehia 

  - Organizator și participant la ConsILR 2006, Noiembrie 3, 2006, Iasi, Romania 

  - Participant la CLEF 2006, Septembrie 2006, Alicante, Spania 

  - Organizator și participant la International School: „Doctoral Intensive Summer School”, 12-16 June, 2006, 

Iasi, Romania 

  - Participant la International School in „Security: From Basic Concepts and Techniques to Formal Models and 

Methods'', 4-8 April, 2006, Iasi, Romania,  

  - Organizator și participant la ConsILR 2005, Noiembrie 3, 2005, Iasi, Romania 

  - Participant la EUROLAN  2005,  25 Iulie – 5 August, 2005, Cluj-Napoca, Romania  
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Experiență didactică 2004 – 2005 Programare orientată obiect (C++), Html, Expresii regulate în Perl  
2005 – 2006 Programare orientată obiect (C++), Ingineria programării, Tehnici de elaborare a 
proiectelor, Sisteme expert, Expresii regulate în Perl 
2006 – 2007 Programare orientată obiect (Java), Ingineria programării, Tehnici de elaborare a 
proiectelor, Sisteme expert, Expresii regulate în Perl 
2007 – 2008 Programare orientată obiect (Java), Ingineria programării, Tehnici de elaborare a 
proiectelor, Sisteme expert, Expresii regulate în Perl 
2008 – 2009 Dezvoltarea de Aplicaţii pe Platforma .NET, Ingineria programării, Tehnici de elaborare a 
proiectelor 
2009 - 2010 Dezvoltarea de Aplicaţii pe Platforma .NET, Ingineria programării, Tehnici avansate de 
ingineria programării, Limbaje interpretate 
2010 – 2011 Ingineria programării, Tehnici avansate de ingineria programării, Aplicații ale limbajului 
natural 
2011 – 2017 Ingineria programării, Tehnici avansate de ingineria programării 
2017 – 2018 Ingineria programării, Tehnici avansate de ingineria programării, Investigarea 
criminalității informatice – pentru masteranzii de la Facultatea de Drept  
2018 – 2019 Ingineria programării, Tehnici avansate de ingineria programării, Investigarea 
criminalității informatice – pentru masteranzii de la Facultatea de Drept  
2019 – 2020 Ingineria programării, Tehnici avansate de ingineria programării, Investigarea 
criminalității informatice – pentru masteranzii de la Facultatea de Drept 

 

Membru al asociațiilor 
profesionale 

ConsILR (Consorţiul de Informatizare pentru Limba Română) 
ANIRO (Asociaţia Naţională a Informaticienilor din România) 
EUCogII (European Network for the Advancement of Artificial Cognitive Systems, Interaction and 
Robotics) 

Publicații   Peste 200 de publicații 
  O parte din ele sunt indexate în baze de date internaționale (lista tuturor publicațiilor se găsește la  
  adresa http://profs.info.uaic.ro/~adiftene/publications.html): 
  - 93 lucrări indexate DBLP; 
  - 71 lucrări indexate SCOPUS; 
  - 44 lucrări indexate ISI Web of Knowledge; 
  - 11 lucrări publicate în jurnale internaționale; 
  - 14 lucrări publicate de IEEE Computer Society; 
  - 15 lucrări publicate de LNCS by Springer. 

h-index – 12 (Google Scholar), 10 (AMiner), 6 (Scopus), 3 (Web of Science) 

Conferințe invitate  - Identification of fake news on the Internet, A treia conferință privind perspectivele legale asupra  

 Internetului, Facultatea de Drept, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Octombrie 26, 2019, Iași 

 - Tendințe noi în domeniul informaticii, la Simpozionul internațional la Casa Corpului Didactic, Inspectoratul  

 Școlar Județean Vaslui, Noiembrie 16, 2018, Vaslui, Romania 

 - Current threats to cyber security, A doua conferință privind perspectivele legale asupra Internetului,  

  Facultatea de Drept, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Octombrie 27, 2018, Iași, Romania 

  - New trends in Computer Science. What will be new?, Dies Academici, Universitatea “Alexandru Ioan  

  Cuza”, Octombrie 26, 2017, Iasi, Romania. 

  - Using Text Processing in a Multimedia Environment, A noua conferință SPED (Speech Technology  

  and Human-Computer Dialogue), Iulie 6-9, București, Romania. 

  - Using augmented reality in eLearning, Teach for future Conference, Mai 12, 2016, Primăria Iași, Iasi,  

  Romania 

  - If you want your talk be fluent, think lazy!, A 6-a conferință SPED (Speech Technology and Human- 
  Computer Dialogue), Mai 18-21, 2011, Brasov, Romania (cu Dan Cristea). 

 

Premii 
 

 

- Premiul “Investor Award for the project with the highest economic potential” la BringITon! 2010 
“Workshop on assessing the connections between the computer science research and the industry” 
pentru proiectul “Question Answering System” 

- Primul loc în 2008 și 2009 și locul 3 în 2007 la RTE (Recognizing Textual Entailment) evaluation 
campaigns (26 grupuri participante) 

- Primul loc în 2007 și 2008 la AVE (Answer Validation Exercise) (6 grupuri participante)  

 
Limbaje de programare 

 

C, C++, C#, Java, Perl, Pascal, Basic, Clips, Lisp 

 



  

Program managerial al candidatului la 

funcția de decan 

  

2020 – 2024 

  

Conferențiar Doctor Adrian Iftene 
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1. Preambul 

Consider că Facultatea de Informatică de la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași este una din 

cele mai apreciate facultăți din universitatea noastră. Am ajuns la această concluzie în urma discuțiilor 

pe care le-am avut cu profesorii, inspectorii de informatică și directorii de la colegiile de renume din 

zona Moldovei, dar și cu angajatorii absolvenților noștri (reprezentanți ai companiilor de IT din țară și 

străinătate). 

Asigurarea continuității și menţinerea direcției ascendente de evoluţie a Facultății de Informatică (FII) 

de la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) sunt principalele motive care m-au făcut 

să-mi depun din nou candidatura la funcția de decan a acesteia. 

Consider că strategia managerială a Universității noastre, prezentă în programul managerial al 

domnului Rector ne oferă un cadru propice pentru dezvoltare continuă a activităților pe care le 

depunem, luând în calcul principalii actori implicați de la Facultatea noastră: studenți, profesori, 

cercetători și personal administrativ. În acest context, consolidarea recunoașterii și prestigiului FII, 

crearea unei atmosfere de muncă, de seriozitate și responsabilitate față de misiunea FII, continuă să 

rămână obiective prioritare. 

Cele ce urmează reprezintă o parte din planurile începute în mandatele anterioare, completate cu planuri 

noi, care au apărut firesc în evoluția continuă a facultății noastre. Toate acestea ar urma să fie discutate 

și eventual îmbunătățite la întâlnirile care vor urma cu ceilalți colegi din echipa managerială și cu 

ceilalți colegi din consiliu. 

 

2. Activitate didactică 

Pentru activitatea de bază și cea mai importantă a Facultății noastre, îmi propun următoarele: 

● Atragerea unui număr cât mai mare de candidați la admitere, care să ne permită să creștem 

calitatea învățământului la nivel de licență, masterat și doctorat. Promovarea facultății noastre 

s-a făcut atât în țară, cât și în străinătate prin participările la târgurile educaționale de profil; 

● Adaptarea continuă a cursurilor pe care le avem în prezent, dar și a curriculei pe care o 

propunem, ținând cont de evoluția domeniului informatică. Colaborările foarte bune pe care le 
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avem cu cele mai importante companii mari din Iași (Amazon, AquaSoft, Bitdefender, Centric,  

Cegeka, Continental, Codeless, Gemini CAD Systems, GoDaddy, Levi9, Sevio, Signant 

Health, XWiki etc.), ne-au permis să organizăm constant prezentări cu noutăți de ultimă oră, în 

cadrul cursurilor pe care le avem, dar și în cadrul evenimentelor științifice pe care le organizăm 

în facultate; 

● Încurajarea colegilor care propun cursuri opționale, de actualitate, însă acordând în paralel o 

atenție deosebită disciplinelor fundamentale, care stau la baza domeniului informatică; 

● Continuarea și extinderii programelor începute în colaborarea cu companiile, care ne permit 

organizarea de întâlniri cu aceștia pentru a discuta starea curentă și propunerile de îmbunătățiri 

viitoare la programele de licență sau de master. Amintesc aici programul Learn & Earn, creat 

la început cu sprijinul companiei Amazon, efort care a fost ulterior susținut și de alți parteneri 

din Industrie. În acest program s-a investit timp și efort în analiza cursurilor de bază de la 

Facultatea noastră, venind mai apoi cu propuneri concrete care au scopul de a motiva studenții 

să acorde o atenție deosebită acestor cursuri, arătând care este importanța lor în evoluția 

profesională viitoare a acestora; 

● Implicarea activă în atragerea liceenilor din județul Iași și din zonele vecine județului Iași, 

acțiune propusă de Rectorul Universității noastre. Pentru aceasta pe lângă Caravanele 

organizate de UAIC și de FII, am profitat de fiecare oportunitate oferită de inspectorii de 

informatică și matematică și am participat la acțiuni de promovare a domeniului în Iași, 

Botoșani, Piatra-Neamț, Vaslui, Bârlad, etc. Concursurile de informatică și de matematică 

reprezintă o altă ocazie pe care am folosit-o pentru a intra în legătură cu profesorii, viitorii 

candidați, dar și cu părinții acestora (Concursul de informatică Grigore Moisil, Concursul de 

matematică, informatică și soft educațional Prosoft@NT, Concursul de matematică Stroe 

Belloescu etc.); 

● Colaborarea mai strânsă cu alte facultăți din Universitate pe marginea unor cursuri de interes 

pentru acestea (Cybersecurity cu Facultatea de Drept, Programare Distribuită și Baze mari de 

date cu Facultatea de Economie, Învățare automată cu Facultatea de Matematică, etc.); 

● Internaționalizarea este legată de susținerea oferită cadrelor didactice de a se implica tot mai 

activ în ultimii ani în programele ERASMUS/ERAMUS+. De asemenea s-au creat premisele 

(e.g. conferințe organizate în colaborare, profesori invitați) unei colaborări din ce în ce mai 

strânse cu Universitatea de Stat din Moldova, cu care ne-am propus să organizăm cursuri 
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comune pe domenii de interes de ultimă oră: crearea de jocuri și aplicații ce folosesc realitatea 

virtuală și augmentată. 

   

3. Activitatea de cercetare 

Activitatea de cercetare reprezintă unul din factorii principali, care contribuie la mărirea vizibilității 

Facultății noastre la nivel național și internațional. Propunerile mele pentru activitatea de cercetare 

sunt: 

● Atragerea colegilor interesați să se implice în proiecte de cercetare și implicarea lor activă în 

depunerea și atragerea de fonduri din competițiile finanțate de UEFISCDI, ERA-NET, 

HORIZON2020, Fonduri Structurale (FEDR, FSE). Colaborarea cu clusterul ImagoMol ne-a 

deschis direcții noi de cercetare, unde aplicăm direcțiile noastre de cercetare în domeniul 

medical. Implicarea activă într-un proiect câștigat, și colaborarea în scrierea unor alte trei 

proiecte, ne dau speranțe pentru perioada următoare; 

● Alinierea evaluării cercetării în conformitatea cu standardele europene și mondiale și creșterea 

vizibilității cercetării din facultate la nivel național și internațional; 

● Atragerea membrilor facultății să publice în conferințe de top, în reviste și jurnale indexate ISI, 

și în primul rând în cele cu factor de impact, pentru a putea continua competiția din acest punct 

de vedere cu celelalte facultăți de profil din țară, și pentru a contribui cu aceste punctaje la 

valorile asociate Universității noastre. Finanțarea participării colegilor la evenimentele 

științifice importante din domeniu va fi un factor pe care-l vom avea în vedere; 

● Continuarea colaborării cu companiile de IT și a proiectelor de cercetare începute cu acestea 

(pe de o parte proiecte de cercetare de interes pentru companii, pe de altă parte proiecte de 

transfer tehnologic, unele aflate în plina desfasurare si care implica profesori din Facultatea de 

Informatica, în care cercetarea teoretică din facultate ajunge să fie aplicată în proiectele reale 

ale industriei); 

● Continuarea evenimentelor de informare a partenerilor industriali, despre rezultatele din 

Facultate (BringITOn, conferințe, ateliere de lucru, etc.). Colaborările curente, incepand cu anul 

2012 pot fi gasite la adresa https://profs.info.uaic.ro/~itc2fii/collaborations.php; 

● Promovarea Analelor Științifice ale Facultății de Informatică, o revistă cu publicații foarte 

importante pentru domeniul Informaticii; 

https://profs.info.uaic.ro/~itc2fii/collaborations.php
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● Organizarea de manifestări științifice, care să ne promoveze din punct de vedere al activităților 

de cercetare pe care le realizăm în facultate: școli de vară, conferințe, ateliere de lucru, întâlniri 

ale mediului academic IT cu industria. 

 

4. Personalul didactic și de cercetare al facultății 

Dezvoltarea facultății noastre depinde de tinerii care decid să ne devină colegi. De aceea, în perioada 

următoare în calitate de candidat la funcția de decan, propun următoarele: 

● Continuarea diversificarii ofertei de la nivelul Școlii doctorale, care va duce la atragerea de noi 

doctoranzi și posibili viitori candidați pentru posturile de asistent pe care le scoatem la concurs. 

Pentru aceasta voi încuraja în continuare colegii care îndeplinesc criteriile de abilitare să-și 

susțină acest examen, pentru a întări școala doctorală. Și aici companiile de IT s-au oferit să 

încurajeze angajații cu înclinații spre cercetare să se înscrie la Școala Doctorală (Bitdefender, 

Centric, etc.); 

● Sprijinirea masterului de cercetare și a departamentului de stagii, care sunt alte elemente cheie, 

care ne asigură potențialii doctoranzi de la Facultate; 

● Implicarea activă a studenților masteranzi și a doctoranzilor, atât în lucrul la proiectele de 

cercetare existente în facultate, cât și în activitatea didactică; 

● Implicarea cadrelor didactice tinere în proiectele de cercetare de la Facultatea noastră, cu scopul 

de a-i menține fideli Facultății, și de a nu-i pierde în detrimentul firmelor de software existente 

la acest moment în Iași. 

 

5. Studenții 

Studenții noștri și asociația studențească de la Facultatea noastră (ASII) sunt foarte activi, fiind 

implicați în multe activități care cresc continuu vizibilitatea facultății. Pentru activitățile cu studenții 

îmi propun: 

● Sprijinirea activităților de succes pe care aceștia le întreprind la nivel local, național sau chiar 

internațional (FII Code, FII Practic, FII din Inima de student, Olimpiada Outdoor, etc.): 
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● Îmbunătățirea comunicării dintre studenți și profesori, între studenți și aparatul administrativ. 

Pentru asta activitățile de tutoriat începute în acest an sunt încurajate; 

● Atragerea și altor studenți pe lângă studenții ASII în activitățile pe care noi le organizăm; 

● Identificarea nemulțumirilor de orice fel pe care aceștia le au față de activitatea didactică, 

condițiile de care beneficiază în facultate sau în căminele studențești. Discuțiile cu studenții din 

consiliul facultății și organizarea de întâlniri cu studenții de anul 3, au fost benefice pentru toți 

cei implicați; 

● Încurajarea și sprijinirea financiară a studenților merituoși care participă la competiții și 

conferințe naționale sau internaționale. Pe lângă fondurile puse la dispoziție de facultate, vrem 

să atragem în continuare companii, care să-i sprijine pe aceștia (cu burse, premii, etc.); 

● Continuarea și deschiderea mai mare a ofertelor pe care le avem de Internship la firmele din 

Iași, din țară și din străinătate ; 

● Încurajarea și atragerea studenților valoroși către programele de master și de doctorat pe care 

le organizăm în facultate, prin oferirea de burse sau prin implicarea în proiecte de cercetare. 

 

6. Personalul administrativ al facultății  

Pentru colaborarea mea cu personalul administrativ al Facultății îmi propun: 

● Căutarea și găsirea unor soluții mai bune, în ceea ce privește colaborarea acestora cu studenții. 

Faptul că numărul lor a crescut constant, a dus la intensificarea efortului și comunicării cu 

aceștia. Angajarea celor două noi colege ne-a ajutat să fluidizam comunicarea cu studenții și să 

simplificăm modul de rezolvare al cererilor acestora;  

● Găsirea unor soluții mai elegante în ceea ce privește acțiunile de realizarea a contracte de studii, 

înscrierea studenților la licență, admitere, etc.; 

● Implicarea activă a personalului administrativ în proiectele de cercetare, care necesită 

participarea acestora, pentru a le îmbunătăți situația financiară. 

   

Data 18.05.2020 

 


