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Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE Cosma Ovidiu

Baia Mare (România) 

ovidiu.cosma@yahoo.com 

Sexul Masculin | Data naşterii 08/06/1961 | Naţionalitatea română 

POZIŢIA Conferen iar, Centrul Universitar Nord Baia Mareț

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

1986–1992 Analist - programator
Centrul Teritorial de Calcul Electronic Baia Mare 

Realizarea a 5 proiecte în domeniul IT.

Coordonator colectiv în 3 proiectare.

Brevetare 2 inven iiț

Tipul sau sectorul de activitate Cercetare - Proiectare sisteme i aplica ii softwareș ț  

1992–1994 Asistent
Universitatea de Nord Baia Mare 

Titular laboratoare Programarea Calculatoarelor, Sisteme de Operare

Tipul sau sectorul de activitate Educa ie - Cercetare, Departamentul de Matematică Informaticăț  

1994–2004 ef LucrăriȘ
Universitatea de Nord Baia Mare 

Titular discipline: Programarea Calculatoarelor, Programare Orientată pe Obiecte, Multimedia, Re ele ț
de Calculatoare.

Tipul sau sectorul de activitate Educa ie - Cercetareț  

2004–Prezent Conferen iarț
Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia Mare 

Titular cursuri: Programarea Calculattoarelor i Limbaje de Programare, Programare Orientată pe ș
Obiecte, Metode Evoluate de Programare, Tehnici de Compresie a Imaginilor, Prelucrarea Digitală a 
Imaginilor, Tehnologii Java, Protocoale de Comunica ie, Re ele de Calculatoare, Aplica ii Distribuite.ț ț ț

Tipul sau sectorul de activitate Educa ie - Cercetareț  

2007–2015 Director Academila Locală CISCO Universitatea de Nord
Organizare cursuri CCNA Discovery: Networking for Home and Small Business, Working at a Small - 
to - Medium Business or ISP, CCNA Exploration: Network Fundamentals, Routing Protocols and 
Concepts

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

1981–1986 Diploma de inginer profilul Electric, specializarea Automatizări i ș
Calculatoare
Institutul Politehnic Bucure ti, Facultatea de Automaticăș
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Curriculum vitae  Cosma Ovidiu

1996–2003 Diploma de doctor, domeniul Automatică, titlul tezei: Contribu ii la ț
codificarea subbenzilor imaginilor.
Universitatea Politehnica din Bucure tiș

2006–2006 Cerificat de absolvire Modul Pedagogic
Universitatea de Nord Baia Mare, Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic

2000–2007 Certificat instructor CISCO Certified Network Associate CISCO CCNA

CISCO

CCNA Discovery:

Networking for Home and Small Business

Working at a Small - to - Medium Business or ISP

CCNA Exploration:

Network Fundamentals

Routing Protocols and Concepts

COMPETENŢE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) română 

Limbile străine ÎN ELEGEREȚ VORBIRE SCRIERE

Ascultare Citire
Participare la
conversaţie

Discurs oral

engleza C2 C2 C2 C2 C2

Niveluri: A1 i A2: Utilizator elementar - B1 i B2: Utilizator independent - C1 i C2: Utilizator experimentatș ș ș
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine   

Competenţe
organizaţionale/manageriale

Am coordonat activitatea Academiei locale CISCO Universitatea de Nord Baia Mare

Competenţe dobândite la locul de
muncă

Prelucrarea digitală a imaginilor
Programarea calculatoarelor

Re ele de calculatoareț

Alte competenţe Autor a 6 căr i de specialitate i 3 cursuri litografiate.ț ș

Autor principal i co-autor a 2 inven ii.ș ț

Autor 40 de lucrări tiin ifice în domeniul IT.ș ț
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Anexa 1 

Raport de autoevaluare asupra activității realizate 
în ultimii 3 ani 

SECŢIUNEA 1 

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

a) 79.33: Punctajul total realizat în anul 2017 de raportare în SIMAC: total echivalent A (1A = 10);

b) 40.57: Punctajul total realizat în anul 2018 de raportare în SIMAC: total echivalent A (1A = 10);

c) 94.95: Punctajul total realizat în anul 2019 de raportare raportat în SIMAC: total echivalent A
(1A =10);

10). 



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).

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

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

(maxim 20 pct).

d) 15p Dezvoltarea bazei materiale la nivel departamental în concordanţă cu standardele specifice.

(maxim 20 pct).

Am configurat un mimi laborator alcătuit din 4 echipamente de calcul, pe care am instalat tot 
ceea ce este necesar pentru a dezvolta și experimenta noi algoritmi de optimizare 
combinatorială. Rezultatele au fost acceptate spre publicare în diverse reviste ISI bine cotate și 
au fost raportate în SIMAC. Altele mai noi ce au fost realizate în perioada 2017 – 2019 au fost 
aceptate spre publicare în 2020. 

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

      În perioada 2018, 2018, 2019 am organizat laboratorul pentru disciplina Prelucrarea digitală a 
imaginilor, care s-a ținut în sala S2 din clădirea Facultății de Inginerie. 
Acest laborator a fost dotat în perioada respectivă cu 16 PC-uri având mediul de dezvoltare NetBeans 
și cu video proiector.  

       Am pregătiti un îndrumător de laborator de 115 pagini care conține 10 lucrări de pregătire și 7 
lucrări suplimentare pentru verificarea cunoștințelor  



f) 20p Recunoașteri ale performanțelor didactice educaționale (maxim 20 pct). Stabilit pe baza

evaluării cadrului didactic.

În perioada 2018, 2018, 2019 am avut evaluări favorabile din partea studenților.

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

20 pct).

În perioada 2018, 2018, 2019 am fost tutore la masteratul IIS.

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

       În 2018 și 2019 am făcut parte din comitetul științific al conferinței XGEN. Am participat la 
evaluarea lucrărilor prezentate. 

https://www.xgenconference.ro/xgen-2018/comitet-stiintific-xgen-2018/ 
https://www.xgenconference.ro/xgen-2019/ 

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 30 pct. 

2) Prorector 25 pct. 

3) Decan 20 pct. 

4) Prodecan 15 pct. 

5) Director de departament 20 pct. 

b) Funcții deliberative de conducere:

1) Președinte al Senatului 25 pct. 

2) Vicepreşedinte al Senatului 20 pct. 

3) Cancelar al Senatului 15 pct. 

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.). 

10 pct. 

10 pt. În perioada 2017, 2018, 2019 am făcut parte din Comisia 1 a Senatului UTCN. (Comisia pentru 
strategie, dezvoltare ṣi asigurarea calităṭii).  

https://www.xgenconference.ro/xgen-2018/comitet-stiintific-xgen-2018/
https://www.xgenconference.ro/xgen-2019/


SECŢIUNEA 4 

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

a) 10p Activitatea de întocmire a documentației de acreditare (maxim 20 pct).
      Am contribuit la activitatea de acreditare a tuturor specializărilor la care am ținut cursuri în 

perioada 2017 - 2019 (EA, EM, ISEE, Calculatoare, Info, Info Eco, Mate Info, IIS), prin întocmirea corectă și 
la timp a tuturor documentelor solicitate: 

• Fișe discipline;
• Curriculum vitae;
• Anexe cu rapoarte privind activitatea științifică.
Nu au fost semnalate probleme în documentația de acreditare.

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

c) 10p Activitatea de promovare, pregătirea, desfășurarea admiterii la licență, masterat (maxim 20 pct).
Am recomandat tuturor studenților mei să se înscrie la masteratele noastre, atât pe parcursul anilor 

de studiu, cât și cu ocazia susținerii examenului de licență. Se poate verifica procentul mare de studenți de 
la specializarea Calculatoare, unde am ținut un număr mare de cursuri. Locurile la masterat au fost ocupate 
în totalitate și am avut și studenți cu taxă. 

Am recomandat specializările noastre unor elevi de liceu, care se numără acum printre studenții 
noștri cu rezultate bune. 

d) 20p Activitatea în cadrul cercurilor științifice studentești altele decât cele definite la S2 -h (maxim 20 pct).
      În fiecare semestru din anii 2017, 208 și 2019 am organizat seminarii de pregătire pentru studenți 

în cadrul academiei internaționale CISCO.  
  Prezint mai jos 8 dintre temele abordate: 



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

f) 20p Organizarea concursurilor studențești locale, naționale și internaționale (maxim 20 pct).
Am făcut parte din colectivul de organizare a concursului de programare organizat pentru elevi în 

toți cei 3 ani: 2017, 2018 și 2019. (Am participat atât la întocmirea subiectelor cât și la evaluarea lucrărilor) 

g) 20p Ținuta morală și comportarea academică (maxim 20 pct).
Am avut o ținută morală foarte bună. 

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

În 2017 am participat la dezvoltarea site-urilor revistelor Carpathian Journal of Mathematics și 
Creative Mathematics and Informatics, astfel încât informațiile prezentate să poată fi descoperite și indexate 
de Google. Astfel au fost „scoase la lumină” mai multe lucrări valoroase care erau invizibile pentru roboții 
de căutare Google. Menționez aici că a fost o operație dificilă. 





Anexa 2

SECTIUNEA 1
Realizari raportate in Sistemul Integrat de Evaluare a Activitatilor Didactice, Cercetare si Management 

(SIMAC)
a) Punctajul total realizat în anul k-1 de raportare in SIMAC:  total echivalent A (1A = 10) 79.33
b) Punctajul total realizat în anul k-2 de raportare in SIMAC:  total echivalent A (1A = 10) 40.57
c) Punctajul total realizat în anul k-3 de raportare in SIMAC:  total echivalent A (1A = 10) 94.95

TOTAL SECŢIUNEA 1 214.85 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
Alte realizari in planul activitatii didactice (care nu sunt incluse in sistemul integrat de evaluare SIMAC)

a) Discipline noi asimilate, corelate cu standardele naționale introduse în planul de învăţământ.
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. 15.00
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 95.00 0.00
Obligatoriu minim 40 de puncte cumulat pentru toti cei 3 ani de raportare

SECTIUNEA 3
Activităţi manageriale şi administrative în sprijinul procesului didactic, de cercetare-dezvoltare, etc. 

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. 10.00

TOTAL SECŢIUNEA 3 10.00 0.00
SECTIUNEA 4

Activităţi la nivel de departament / facultate care nu sunt incluse in sectiunile anterioare
a) Activitatea de intocmire a documentatiei de acreditare 10.00
b) Activitatea de intocmire a statelor de functii si a orarului
c) Activitatea de promovare, pregatirea, desfasurarea admiterii la licenta, masterat 10.00
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 20.00
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 4 100.00 0.00

OBSERVATII:

Punctajul acordat trebuie sa fie intre 0 si punctajul maxim, nuantat in strict acord cu performantele realizate in cei 3 ani de raportare.

Apreciere sintetica asupra activitatii desfasurate in ultimii 3 ani 

Punctaj 
declarat

Punctaj 
acordat

Punctaj 
declarat

Punctaj 
acordat

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.

DECAN DIRECTOR DEPARTAMENT

Punctaj 
declarat

Punctaj 
acordat

Punctaj 
declarat

Punctaj 
acordat

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.



Ovidiu Cosma 

Dovezi corespunzătoare raportului de autoevaluare asupra 

activității realizate în ultimii 3 ani 

Secțiunea 1 

Activitățile se găsesc pe platforma SIMAC, împreună cu linkuri 

doveditoare. 

Punctajele totale pe 2017, 218, 219: 



Secțiunea 2 

2e. Amenajarea unui laborator. Îndrumarul de laborator e prezentat 

aici (ISBN 978-606-13-4061-3): 



2h. Comitetul științific al conferinței XGEN din 2018 și 2019 e 

prezentat aici: 

https://www.xgenconference.ro/xgen-2018/comitet-stiintific-xgen-2018/ 

https://www.xgenconference.ro/xgen-2019/ 

Secțiunea 4 

Temele seminariilor de pregătire pentru studenți din cadrul 

academiei internaționale CISCO sunt prezentate mai jos. Fiecare 

modul are durata de 1 semestru. 

https://www.xgenconference.ro/xgen-2018/comitet-stiintific-xgen-2018/
https://www.xgenconference.ro/xgen-2019/
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