
 
 

Către Conducerea Departamentului de Ingineria Resurselor Minerale, 
Materialelor şi Mediului 

 
 

Subsemnatul Şef lucr. dr. ing. Gheorghe Iepure solicit inscrierea la 

concurs pentru acordarea gradaţiei de merit conform Metodologiei de organizare 

şi desfăşurare a concursului pentru atribuirea gradaţiilor de merit personalului 

didactic pentru anul 2015-2016, aprobată în Şedinţa Consiliului de Administraţie 

din data de 13.10.2015, în limita locurilor disponibile repartizate de către 

Conducerea Universităţii pentru departamentul de IRMMM 

Am depus această solicitare deoarece dupa autoevaluarea anexata 

îndeplinesc condiţiile conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare a 

concursului pentru atribuirea gradaţiilor de merit, am o vechime de 20, ani în 

învăţământul superior, am o activitate didactică şi ştiinţifică în concordanţă cu 

cerinţele pentru ocuparea postului de Şef. lucrari conform legislaţiei în vigoare.  

Anexez acestei cereri următoarele documente:  

- Curriculum vitae (format Europass);  

- Raportul de autoevaluare asupra activităţii desfăşurate în ultimii 3 ani 

(întocmit pe baza criteriilor - Anexa 1);  

- Apreciere sintetică asupra activităţii desfăşurate în ultimii 3 ani (Anexa2). 

 

 

 

 

13.11. 2015    Şef lucr.dr.ing Gheorghe Iepure 

         



 

                                                                                                                                                                                           Anexa 2
Apreciere sintetica asupra activitatii desfasurate in ultimii 3 ani 

SECTIUNEA 1 Punctaj 
declarat

Punctaj Realizari raportate in Sistemul Integrat de Evaluare a Activitatilor Didactice, Cercetare si Management 
(SIMAC)

acordat

a)  Punctajul total realizat în anul 2014 de raportare in SIMAC:  total echivalent A (1A = 10) 31.21
b)  Punctajul total realizat în anul 2013 de raportare in SIMAC:  total echivalent A (1A = 10) 130.40
c)  Punctajul total realizat în anul 2012 de raportare in SIMAC:  total echivalent A (1A = 10) 125.90

TOTAL SECŢIUNEA 1 287.51 0.00

La aceasta sectiune este obligatoriu un minim cumulat pe cei 3 ani de puncte dupa cum urmeaza: profesor: 36 puncte; 
conferentiar: 21 puncte; sef lucrari: 15 puncte; asistent: 4,5 puncte.

SECTIUNEA 2 Punctaj 
declarat

Punctaj 
Alte realizari in planul activitatii didactice (care nu sunt incluse in sistemul integrat de evaluare SIMAC) acordat

a) Discipline noi asimilate, corelate cu standardele naționale introduse în planul de învăţământ. 20.00
b) Profesor invitat pentru activitati didactice la universităţi din ţară/ străinătate.
c) Organizarea unor activităţi cu studenţii (practică în ţară/ străinătate, cursuri de vară, etc.).
d) Dezvoltarea bazei materiale la nivel departamental în concordanţă cu standardele specifice.
e) Dezvoltarea de noi laboratoare. 20.00
f)  Recunoasteri ale performantelor didactice educationale. Stabilit pe baza evaluarii cadrului didactic. 20.00
g) Activităţi de manageriat în procesul de învăţământ (decan de an, tutoriere ECTS,etc.). 20.00
h) Alte activităţi educaţionale semnificative diferite de cele de la punctele (a - g). 20.00

TOTAL SECŢIUNEA 2 100.00 0.00
Obligatoriu minim 40 de puncte cumulat pentru toti cei 3 ani de raportare

SECTIUNEA 3 Punctaj 
declarat

Punctaj 
Activităţi manageriale şi administrative în sprijinul procesului didactic, de cercetare-dezvoltare, etc. acordat

a) Funcţii executive de conducere (punctajul se acorda pentru ultimii 3 ani):
     1)   Rector
     2)   Prorector 
     3)   Decan
     4)   Prodecan
     5)   Director de departament
b) Functii deliberative de conducere:
     1)   Presedinte al senatului
     2)   Vicepreşedinte al senatului
     3)   Cancelar al senatului
     4)  Alte functii de conducere asociate activitatilor desfasurate in interiorul institutiei.

TOTAL SECŢIUNEA 3 0.00 0.00
SECTIUNEA 4 Punctaj 

declarat
Punctaj 

Activităţi la nivel de departament / facultate care nu sunt incluse in sectiunile anterioare acordat
a) Activitatea de intocmire a documentatiei de acreditare 20.00
b) Activitatea de intocmire a statelor de functii si a orarului 20.00
c) Activitatea de promovare, pregatirea, desfasurarea admiterii la licenta, masterat 20.00
d) Activitatea in cadrul cercurilor stiintifice studentesti altele decat cele definite la S3-h 20.00
e) Organizarea zilei absolventilor, ziua portilor deschise a facultatii
f) Organizarea concursurilor studentesti locale, nationale si internationale
g) Tinuta morala si comportarea academica 20.00
h) Alte activitati semnificative la nivel de departament/facultate diferite de cele de la punctele (a-h) 20.00

TOTAL SECŢIUNEA 4 120.00 0.00

OBSERVATII:
a) Punctajul de la sectiunea 2 este confirmat de catre directorul de departament. Se accentueaza ca punctajul acordat trebuie sa fie intre 0 
si punctajul maxim, nuantat in strict acord cu performantele realizate in cei 3 ani de raportare.
b) Punctajul de la sectiunea 3 este acordat de catre directorul de departament din care provine candidatul , calculat pe durata ultimilor 3 ani
pentru toate functiile detinute.

c) Punctajul de la secțiunea 4 este atribuit integral de către directorul de departament , cu acordul consiliului de departament.
Punctajul acordat trebuie sa fie intre 0 si punctajul maxim, nuantat in strict acord cu performantele realizate in cei 3 ani de raportare.
                       DECAN                                                                                                       DIRECTOR DEPARTAMENT









RAPORT DE AUTOEVALUARE 

conform Anexei 1 

 

CRITERIILE DE ACORDARE A GRADAȚIEI DE MERIT 

 

 

SECŢIUNEA 1 

 

Realizări raportate în Sistemul Integrat de Evaluare a Activităților Didactice, de 
Cercetare şi Management (SIMAC)  

a. Punctajul total realizat în anul 2014 de raportare în SIMAC: total echivalent A (1A = 
10)_)=3,121A x 10 =31,21  puncte 

 

 b) Punctajul total realizat în anul 2013 de raportare în SIMAC: total echivalent A (1A 
=  10)= 13,04x10=130,4 puncte 

 

 c) Punctajul total realizat în anul 2012 de raportare raportat în SIMAC: total 
echivalent A  (1A = 10)= 12,59x10=125,9 puncte  

 

In anexa se gasesc copiile dupa evaluarile anuale din SIMAC pentru 2012, 2013, 2014 

Total punctaj in sectiunea 1 conform evaluarii SIMAC pe ultimii trei ani este de 287,51 
depasind de 19,17 ori punctajul minim necesar (punctaj minim 15 puncte). 

 



SECŢIUNEA 2 

Alte realizări în planul activității didactice (care nu sunt incluse în sistemul integrat de 
evaluare SIMAC)  

 

a) Discipline noi asimilate, corelate cu standardele naționale introduse în planul de 
învăţământ. (maxim 20 pct).  

 In anexe, in planul de invatamant si in statul de functii se gasesc disciplinele 
noi asimiliate corelate cu standardele nationale si incluse in planul de invatamant de la 
programul de master de Ingineria Procesarii Materialelor prin Procedee Speciale: 

Obtinerea pieselor turnate prin procedee speciale 

Ecoproiectare si ecotehnologii 

Managementul tehnologiei 

20 puncte 

 

b) Profesor invitat pentru activități didactice la universităţi din ţară/ străinătate 
(maxim 20 pct).  

Nu este cazul 

 

c) Organizarea unor activităţi cu studenţii (practică în ţară/ străinătate, cursuri de vară, 
etc.). (maxim 20 pct).  

Nu este cazul 

 

d) Dezvoltarea bazei materiale la nivel departamental în concordanţă cu standardele 
specifice. (maxim 20 pct).  

Nu este cazul 

 

e) Dezvoltarea de noi laboratoare (maxim 20 pct).  

Amenajarea laboratorului de analize spectrale (E12b) 



20 puncte 

f) Recunoașteri ale performanțelor didactice educaționale (maxim 20 pct). Stabilit pe 
baza evaluării cadrului didactic.  

Evaluarile efectuate de catre studenti in fiecare an prin punctajul acordat conform datelor 
disponibile la departament. 

20 puncte 

 

g) Activităţi de manageriat în procesul de învăţământ (decan de an, tutorat ECTS, 
etc.) (maxim 20 pct).  

- Tutore la anul IV la programul de Licenta: Ingineria Procesarii Materialelor in anul 
universitar 2013-2014 

- Tutore la anul I programul de Master Ingineria Procesarii Materialelor prin Procedee 
Speciale in anul universitar 2014-2015 

20 puncte 

 

h) Alte activităţi educaţionale semnificative diferite de cele de la punctele (a - g). 
(maxim 20 pct).  

 In anul 2012 am urmat un Curs postuniversitar de Radioprotectie si am obtinut 
Permis de exercitare ne nivel II pentru lucru cu radiatii ionizante si sut numit de CNCAN 
responsabil cu securitatea radiologica in Centrul Universitar Nord din Baia Mare 

 In anul 2013 am absolvit Programul postuniversitare de formare si dezvoltare 
profesionala continua DidaTec 

 

20 puncte 

 

Total punctaj Sectiunea 2: 100 puncte 



SECȚIUNEA 3 

 

Activităţi manageriale şi administrative în sprijinul procesului didactic şi de cercetare-
dezvoltare  

 

a) Funcţii executive de conducere (punctajul se acordă pentru ultimii 3 ani): 

1) Rector 

2) Prorector 

3) Decan 

4) Prodecan 

5) Director de departament  

 

b) Funcții deliberative de conducere: 

1) Președinte al Senatului 

2) Vicepreşedinte al Senatului 

3) Cancelar al Senatului 

4) Alte funcții de conducere asociate activităților desfășurate în interiorul instituției 
(departamente la nivel instituțional, comisiile senatului, consiliile facultaților, 
consiliile de departament, sindicat, comisia de etica, etc.). 

Total punctaj Sectiunea 3: 0 puncte 

 



SECŢIUNEA 4 

Activități la nivel de departament/ facultate care nu sunt incluse în secțiunile anterioare  

 

a) Activitatea de întocmire a documentației de acreditare (maxim 20 pct).  

 In anul universitar 2011/2012 am participat in calitate de Persoana de Contact 
la intocmirea documentatiei de acreditare pentru programul de Master Ingineria 
Procesarii Materialelor prin Procedee Speciale iar in anul universitar 2014/2015 
documentatia de acreditare programul de Licenta: Ingineria Procesarii Materialelor 

20 puncte 

 

b) Activitatea de întocmire a statelor de funcții și a orarului (maxim 20 pct).  

In perioada 2012-2013 am participat la realizarea propunerile de state de functii 
pentru specializarea Ingineria Procesarii Materialelor 

 

20 puncte 

 

c) Activitatea de promovare, pregătirea, desfășurarea admiterii la licență, masterat 
(maxim 20 pct).  

In perioada 2010-2015 am participat la actiunile de promovare a specializarii in licee 
din Satu Mare si am participat la consilierea candidatilor in perioada admiterii 

20 puncte 

 

d) Activitatea în cadrul cercurilor științifice studentești altele decât cele definite la S2 
-h (maxim 20 pct).  

In perioada 2012-2015 am coordonat studenti pentru realizarea de lucrari ce au fost 
sustinute la cercul stiintific studentesc. De asemenea am fost in biroul sectiunii de 
Ingineria Procesarii Materialelor. 

20 puncte 

 



e) Organizarea zilei absolvenților, ziua porților deschise a facultății (maxim 20 pct).  

Nu este cazul 

 

f) Organizarea concursurilor studențești locale, naționale și internaționale (maxim 20 
pct).  

Nu este cazul 

 

g) Ținuta morală și comportarea academică (maxim 20 pct). 

Am acordat o atenție deosebita pentru: pregatirea și susținerea cursurilor; pregătirea 
materialului didactic necesar studenților pentru curs, seminar sau laborator; 
desfașurarea orelor de consultații prevazute; activitățile de îndrumare și coordonare a 
proiectelor de diploma de către studenti. 

20 puncte 

 

h) Alte activităţi semnificative la nivel de departament/ facultate diferite de cele de la 
punctele (a - g). (maxim 20 pct).  

Pentru dezvoltarea activitatii didactice la specializarea Ingineria Procesarii Materialelor am 
dezvoltat relatiile cu agenti economici prin colaborari si consultanta in probleme de Ingineria 
Materialelor (UAC Europe Dumbravita) si vizite cu studentii in Firme de productie cu sectii 
cu specific de Ingineria Procesarii Materialelor (Electrolux Satu Mare, UAC Europe 
Dumbravita etc.) 

20 puncte 

Total punctaj Sectiunea 4: 120 puncte 

 

16. 10. 2015       Sef.lucr.dr Gheorghe Iepure 



ANEXE 
 

SECŢIUNEA 1 

Realizări raportate în Sistemul Integrat de Evaluare a Activităților Didactice, de 
Cercetare şi Management (SIMAC) conform extrasului din raportul  

 
Punctaje SIMAC 2014 



 

 

 



 

 

 



SECŢIUNEA 2 

Alte realizări în planul activității didactice (care nu sunt incluse în sistemul integrat de 
evaluare SIMAC)  

a) Discipline noi asimilate, corelate cu standardele naționale introduse în planul de 
învăţământ. (maxim 20 pct).  

 In anexe in planul de invatamant se gasesc disciplinele noi asimiliate corelate 
cu standardele nationale si incluse in planul de invatamant de la programul de master 
de Ingineria Procesarii Materialelor prin Procedee Speciale: 



‘

 
 
 

 

 



 

e) Dezvoltarea de noi laboratoare (maxim 20 pct).  

Amenajarea laboratorului de analize spectrale (E12b). Am obtinut o sponsorizare 
pentru materialele necesare amenajarii laboratorului si din fonduri de cercetare am 
achizitionat componentele necesare instalarii spectrometrului de absortie atomica 
AAS 6 Vario. 

 

f) Recunoașteri ale performanțelor didactice educaționale (maxim 20 pct). Stabilit pe 
baza evaluării cadrului didactic.  

Evaluarile efectuate de catre studenti in fiecare an prin punctajul acordat conform datelor 
disponibile la departament. 

 



g) Activităţi de manageriat în procesul de învăţământ (decan de an, tutorat ECTS, 
etc.) (maxim 20 pct).  

- Tutore la anul IV la programul de Licenta: Ingineria Procesarii Materialelor in anul 
universitar 2013-2014 

 

 

- Tutore la anul I programul de Master Ingineria Procesarii Materialelor prin Procedee 
Speciale in anul universitar 2014-2015 

 



 

 

 



h) Alte activităţi educaţionale semnificative diferite de cele de la punctele (a - g). 
(maxim 20 pct).  

 In anul 2012 am urmat un Curs postuniversitar de Radioprotectie si am obtinut 
Permis de exercitare ne nivel II pentru lucru cu radiatii ionizante si sut numit de CNCAN 
responsabil cu securitatea radiologica in Centrul Universitar Nord din Baia Mare 

 
 

 



 



SECŢIUNEA 4 
 

Activități la nivel de departament/ facultate care nu sunt incluse în secțiunile anterioare  
 
 In anul universitar 2011/2012 am facut parete din Comisia de autoevaluare in 
calitate de Membru si Persoana de Contact la intocmirea documentatiei de acreditare 
Master Ingineria Procesarii Materialelor prin Procedee Speciale 

 
 
 
 

 In anul universitar 2014/2015 documentatia de acreditare programul de 
Licenta: Ingineria Procesarii Materialelor 



 
 
 

b) Activitatea de întocmire a statelor de funcții și a orarului (maxim 20 pct).  

In perioada 2012-2013 am participat la realizarea propunerile de state de functii 
pentru specializarea Ingineria Procesarii Materialelor si redactarea lor in format 
Excel in cadrul Departamentului INginerie Civila, Ingineria Materialelor si Stiintele 
Pamantului pentru omeniul Ingineria Materialelor 
 

c) Activitatea de promovare, pregătirea, desfășurarea admiterii la licență, masterat 
(maxim 20 pct).  
 

In perioada 2010-2015 am participat la actiunile de promovare a specializarii in licee 
din Satu Mare si am participat la consilierea candidatilor in perioada admiterii 
 
 



d) Activitatea în cadrul cercurilor științifice studentești altele decât cele definite la S2 
-h (maxim 20 pct).  

 In perioada 2010-2015 am coordonat studenti pentru realizarea de lucrari ce au 
fost sustinute la cercul stiintific studentesc. De asemenea am fost in biroul sectiunii de 
Ingineria Procesarii Materialelor. 
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