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EXPERIENTA 
PROFESSIONALA 

INFORMAŢII PERSONALE Horvat-Marc Andrei 
 Matei Basarab, 7/16, Baia Mare, 430182, Romania 

 0746013312  

hmandrei@cunbm.utcluj.ro 

http://hmandrei.cunbm.utcluj.ro/  

Sexul masculin | Data naşterii 05/07/1976 | Naţionalitatea român 

Din 2015 până în 
prezent Conferențiar universitar dr. 

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, 

Centrul Universitar Nord din Baia Mare 

http://www.utcluj.ro/  

▪ Coordonarea activităților pentru cursul (nivel licență): Analiză, Analiză matematică I, II, III; Didactica
Matematicii, Editoare matematice de text

▪ Coordonarea activităților pentru cursul (nivel masterat): Pachete de programe cu aplicatii didactice,
Instruire asistată de calculator, Proiect software în echipă

Din 2012 până în 2015 Lector universitar dr. 

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, 

Centrul Universitar Nord din Baia Mare 

http://www.utcluj.ro/  

▪ Coordonarea activităților pentru cursul (nivel licență): Analiză, Analiză matematică I, II, III; Didactica
Matematicii,

▪ Coordonarea activităților pentru cursul (nivel masterat): Utilizarea softului didactic pentru aplicații
matematice, Instruire asistată de calculator

Din 2008 până 2012 Lector universitar dr. 
Universitatea de Nord din Baia Mare 

▪ Coordonarea activităților pentru cursul (nivel licență): Analiză, Analiză matematică I, II, III; Didactica
Matematicii,

▪ Coordonarea activităților pentru cursul (nivel masterat): Software matematic, Instruire asistată de
calculator

Din 2004 până în 2008 Asistent universitar 
Universitatea de Nord din Baia Mare 
▪Coordonarea activităților pentru cursul și seminarul (nivel licență): Analiză matematică I, II, III;
Didactica Matematicii, Ecuații diferențiale
▪Coordonarea activităților pentru cursul (nivel masterat): Software matematic, Instruire asistată de
calculator

Din 2002 până în 2004 Preparator universitar 

Universitatea de Nord din Baia Mare 
▪Coordonarea activităților pentru seminarul (nivel licență): Analiză matematică I, II, III; Funcții reale,
Ecuații diferențiale și cu derivate parțiale, Matematici speciale

Din 2001 până în 2002 Profesor în învățământul preuniversitar
titular la Școala cu clasele I—VIII din Crasna Vișeului, comuna Petrova, județul Maramureș, 
detașat la Colegiul Național Vasile Lucaciu, Baia Mare

Din 2000 până în 2001 Profesor  în învățământul preuniversitar
titular la Școala cu clasele I—VIII din Crasna Vișeului, comuna Petrova, județul Maramureș, 
detașat la Grupul Școlar Sanitar, Baia Mare + Liceul cu Program Sportiv, Baia Mare

Din 1999 până în 2000 Profesor  în învățământul preuniversitar
suplinitor la Grup Școlar de Industrie Ușoară, Baia Mare +  Grupul Școlar Sanitar, Baia Mare

mailto:hmandrei@cunbm.utcluj.ro
http://hmandrei.cunbm.utcluj.ro/
http://www.utcluj.ro/
http://www.utcluj.ro/
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EDUCAŢIE ŞI 
FORMARE 

COMPETENΤE 
PERSONALE 

Din 2000 până în 2008  Diploma de doctor în matematică 

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca  

▪ Titlul tezei de doctorat
Cercetări asupra localizării soluţiilor ecuaţiilor operatoriale neliniare
Profesor coordonator: Prof. univ. dr. Radu Precup

Din 1998 până în 1999  Diplomă Master 

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca  

Domeniul: Operatori neliniari 

Din 1994 până în 1998 Diplomă Licență în matematică 

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca  

Domeniul: Matematică 

Din 1990 până la 1994 Diplomă de Bacalaureat 

Liceul Teoretic Anghel Saligny, Baia Mare 

Domeniul: Matematică 

Limba maternă Limba română 

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral  Exprimare scrisă 

Limba engleză C1  C1 B2 B2 B2 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

• Am făcut parte din comitetul de organizare al

o seriei de conferințe XGEN https://www.xgenconference.ro/

o seriei de conferințe internaționale ICAM edițiile  ICAM3, ICAM4(2004),
ICAM5(2006),  ICAM6(2008), ICAM7(2010),  ICAM8(2011),  ICAM9(2013), 
ICAM10(2014).

o workshop-ului  Iterative Approximation of Fixed Points IAFP 2013, din
cadrul celui de al 15-lea simpozion SYNASC 2013,  15th International
Symposium on Symbolic and Numeric Algorithms for Scientific Computing
Timisoara, Romania September 23 – 26, 2013

o workshop-ului  Iterative Approximation of Fixed Points IAFP 2014, din
cadrul celui de al 16-lea simpozion SYNASC 2014,  16th International
Symposium on Symbolic and Numeric Algorithms for Scientific Computing
Timisoara, Romania September 22 – 25, 2013

• Am făcut parte din echipa care a reprezentat România la al 10-lea Congres
Internațional al Educației Matematice (10th International Congress on Mathematical
Education ICME10, Copenhagen, 4-11 July 2004

• Din anul 2019 organizez centre de pregătire pentru performanță în matematică  din
cadrul programului ”Hai la Olimpiadă!”, Fundația eMAG, pentru județul Maramureș
https://hailaolimpiada.ro/centre/baia-mare-matematica/

Competențe dobândite la locul 
de muncă  

▪ din 2001 până în prezent, sunt membru al comitetului de redacție al revistei Carpathian
Journal of Mathematics (revistă cotată ISI)

▪ din 2002 până în prezent sunt membru al comitetului editorial al revistei Creative

https://www.xgenconference.ro/
http://icam.ubm.ro/?icam=ICAM10/localcommittee
https://hailaolimpiada.ro/centre/baia-mare-matematica/
https://www.carpathian.cunbm.utcluj.ro/
https://www.carpathian.cunbm.utcluj.ro/
https://www.creative-mathematics.cunbm.utcluj.ro/
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INFORMAΤII 
SUPLIMENTARE 

Mathematics and Informatics 

▪ Am făcut parte din comisia de admitere nivel licență, sesiunile 2011, 2012, din 2014 până în
2019,  în calitate de secretar de admitere al Facultății de Științe.

▪ Am făcut parte din comisia pentru acordarea gradului didactic I, în calitate de președinte
pentru 14 comisii din perioada 2010-prezent;

▪ Am făcut parte din comisia pentru acordarea gradului didactic II, în calitate de președinte
pentru 6 comisii;

▪ Am făcut parte din comisia pentru acordarea gradului didactic II, în calitate de membru al unei 
comisii;

▪ Am făcut parte din comisia de evaluare pentru definitivarea în învățământ la profesori,
perioada 2008-2011, în calitate de membru pentru 4 de comisii;

▪ Am coordonat 51 de lucrări de licență și 34 lucrări de disertație

▪ Am coordonat 24 lucrări întocmite în vederea obținerii gradului didactic I.

Competenţe informatice ▪ o foarte bună cunoaștere a instrumentelor Microsoft Office™

▪ o foarte bună cunoaștere a instrumentelor de editare TeX, LaTeX

▪ o bună cunoaștere a utilizării mediilor de dezvoltare pentru calcul numeric MATLAB, MAPLE
și MATHEMATICA 

Publicaţii 

Prezentări 

Proiecte 

Conferinţe & Distincţii 

▪ Lista de lucrări științifice publicate în reviste de specialitate conține 32 de titluri.
Articole reprezentative publicate în ultimii 4 ani (selecție)

1. C. Sabo, P.C. Pop and A. Horvat-Marc, On the selective vehicle routing problem,
Mathematics, Vol. 8, art. no. 771, 2020

2. P.C. Pop, I. Kara and A. Horvat Marc, New Mathematical Models of the Generalized
Vehicle Routing Problem and Extensions, Applied Mathematical Modelling, Elsevier,
Vol. 36, Issue 1, pp. 97-107, 2012. doi:10.1016/j.apm.2011.05.037, [citări] FI=2.251

3. Andrei Horvat-Marc and Levente Fuksz and Petrică C. Pop and Daniela
Dănciulescu, A decomposition-based method for solving the clustered vehicle routing 
problem, Logic Journal of the IGPL, (jzx037), February 2018. DOI:
https://doi.org/10.1093/jigpal/jzx037

Lista cărților publicate conține 10 titluri și poate fi consultată aici. 

▪ Am participat la 4 școli de vară

▫ 2nd EMS Summer School, Braid Groups and Related Topics- Applications to Geometry,
Cryptography and Computation, Israel, September 22-October 2, 2005 link

▫ SeisMath ”Mathematical Model in Seismology”, edițiile 2011, 2012, 2013, organizate de
Universitatea din L’Aquila, Italia link

▪ Am participat la elaborarea şi verificarea subiectelor pentru disciplina Matematică pentru
Bacalaureat 2007, în calitate de membru al grupului de lucru al disciplinei matematică,
organizat de Serviciul Naţional de Evaluare şi Examinare

▪ Am participat la elaborarea şi verificarea subiectelor pentru disciplina Matematică pentru
Concursul Naţional pentru Ocuparea Posturilor Didactice Declarate Vacante în Învăţământul
Preuniversitar 2007, în calitate de membru al grupului de lucru al disciplinei matematică
organizat de Centrul Naţional pentru Curiculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

▪ Am participat ca membru în următoarele 5 proiecte de cercetare

▫ „Hybrid bi-level optimization approaches for generalized network design problems”, bilateral
project between Romania and Austria, UEFISCDI, 2014-2015, 22000 RON

▫ Noi metode hibride metaeuristice pentru rezolvarea problemelor de proiectare a rețelelor, 
PN-II-RU-TE-2011-3-0113, 2011-2014

▫ "Metode algoritmice de rezolvare a problemelor de optimizare combinatorica", programul
Centre de cercetare de excelenta CEEX, ET34/2006, 2006-2008, 140000 RON.

▫ "Probleme de modelare, optimizare și securitate în rețele IT", executant Universitatea de
Nord, beneficiar Programming Pool, 2006

▫ Metode numerice eficiente, cu aplicaţii pe supercalculatoare, Contract de cercetare in cadrul 
Programului de Cercetare de Excelenta al ANCS Nr. 2-CEx06-11-96/19.09.06

▪ Am participat la 27 de conferințe internaționale.

▪ ”Profesor Bologna” în anii 2011, 2012 și 2013

Membru al unor societăți ▪ Membru SSMR începând cu anul 2000

https://www.creative-mathematics.cunbm.utcluj.ro/
http://hmandrei.ubm.ro/wcitation/art_Pop_Kara_AHM.html
https://doi.org/10.1093/jigpal/jzx037
https://hmandrei.cunbm.utcluj.ro/prestigiu-profesional/lista-cartilor-publicate/
http://goo.gl/aZ8c6N
http://www.intermaths.eu/previous/ip/seismath/2011
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Anexa 1 
Acoperirea criteriilor de acordare a gradației de merit 

pentru conf. univ. dr. ANDREI HORVAT-MARC 

Secțiunea 1 

Punctajul total realizat în anul 2019 de raportare în SIMAC: 3.709 10 = 37.09p 

Punctajul total realizat în anul 2018 de raportare în SIMAC: 6.679 10 = 66.79p 

Punctajul total realizat în anul 2017 de raportare în SIMAC: 2,988 10 = 29.88p 

Secțiunea 2 

a) Discipline noi asimilate, corelate cu standardele naționale introduse în planul de învăţământ

1. Pachete de programe cu aplicații didactice (MD – an2, nivel masterat)
2. Editoare matematice de text (Mi – I - an3, nivel licență)
3. Etică și integritate academică (MD+IIS – an2, nivel masterat)

c) Organizarea unor activități cu studenții

Membru în comitetul de organizare al seriei de conferințe studențești XGEN 
https://www.xgenconference.ro/ 

f) Recunoașteri ale performanțelor didactice educaționale
La evaluări studențești ale cadrelor didactice am obținut un calificativul FOARTE BINE, iar 

în anii 2012, 2013 am numit profesor Bologna. 
g) Activități de manageriat în procesul de învăţământ

 decan de an   2017- 2018    Informatică și inginerie software (masterat - an II) 
  2018- 2019    Informatică și inginerie software (masterat - an II) 
  2019- 2020    Matematică-informatică (licență - an I) 

h) Alte activități educaționale semnificative
   îndrumare lucrări de licență şi disertație 

2018- 8 lucrări licență, 2 lucrare disertație 
2019- 4 lucrări licență, 11 lucrări disertație 
2020- 10 lucrări licență, 5 lucrări disertație 

   îndrumare lucrări pentru acordare gradului didactic I profesori 
2018- 5 lucrări 
2019- 4 lucrări 
2020- 4 lucrări 

   îndrumarea studenților la practica pedagogică la matematică 

https://www.xgenconference.ro/
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Secțiunea 3 

a) Funcții executive de conducere
din 2015 până în octombrie 2020 Prodecan al Facultății de Științe, CUNBM, UTCN

b) Alte funcții de conducere asociate activităților desfășurate în interiorul instituției

2012 – prezent - membru în Consiliul Facultății de Științe, CUNBM, UTCN
2012 – prezent – membru în Consiliul Departamentului de Matematică și

Informatică din cadrul Facultății de Științe, CUNBM, UTCN 
2012 – 2016 – membru al Senatului Universității Tehnice din Cluj-Napoca; membru 

în Comisia pentru cercetare științifică 
2012 – prezent – vicepreședinte al Sindicatului Liber al Cadrelor Didactice şi al 

Personalului TESA “UNIVERSITATEA DE NORD BAIA MARE” 

Secțiunea 4 

a) Activitatea de întocmire a documentației de acreditare

- întocmire dosar acreditare - licență Matematică- Informatică

c) Activitatea de promovare, pregătirea, desfășurarea admiterii la licență, masterat

- promovarea examenului de admitere la licență prin reclame la liceele din județul
Maramureș şi județele învecinate
- secretar al comisie de admitere la licență în sesiunile de admitere din anii 2014 – 2019
- membru al comisie de admitere la masterat în sesiunile de admitere din anii 2018, 2019

f) Organizarea concursurilor studențești locale, naționale și internaționale

- organizare şi membru în comisie pentru Sesiunea științifică a studenților 2014, 2015,
2016, 2017, continuată de seria de Conferințe XGEN la care sunt membru în comitetul de 
organizare. 

g) Ținuta morală şi comportarea academică
Anual particip în calitate de director/membru în echipele de organizare, evaluare și/sau 

cele de propunere a subiectelor ale diverselor concursuri interjudețene de matematică organizate 
în județ, precum și la fazele locale și județene ale Olimpiadei de Matematică. 
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h) Alte activități semnificative la nivel de departament/facultate

- organizarea (director de tabără) a celei de a XVIII-a etape a Taberei Județene de
Matematică a elevilor, februarie 2016 

- organizarea concursului de Matematică şi Informatică pentru elevi, MATE- INFO
edițiile din 2015 până în 2020, organizat de Departamentul de Matematică şi Informatică, 
Facultatea de Științe, CUNBM 

- membru în comisiile de licență Matematică şi disertație Matematică didactică în
perioada 2013 – 2020 

- membru în comisiile de concurs, organizate pentru ocuparea postului de lector sau
conferențiar 

- membru în comisiile de îndrumare doctoranzi
- conducere lucrări gradul I sau membru în comisii de inspecție pentru acordarea

gradului didactic I 
- membru în comitetul de  redacție și secretar de redacție la Carpathian Journal of

Mathematics, revistă cotată ISI 
http://carpathian.ubm.ro/?m=editorial_board/ 

- membru în comitetul de  redacție și secretar de redacție la Creative Mathematics and
Informatics, 

http://creative-mathematics.ubm.ro/?m=editorial_board/ 

Data  Semnătura 

http://carpathian.ubm.ro/?m=editorial_board/
http://creative-mathematics.ubm.ro/?m=editorial_board/


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) 37.09 37.09
b) Punctajul total realizat în anul k-2 de raportare in SIMAC:  total echivalent A (1A = 10) 66.79 66.79
c) Punctajul total realizat în anul k-3 de raportare in SIMAC:  total echivalent A (1A = 10) 29.88 29.88

TOTAL SECŢIUNEA 1 133.76 133.76
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. 20.00 20
b) Profesor invitat pentru activitati didactice la universităţi din ţară/ străinătate. 20.00 0
c) Organizarea unor activităţi cu studenţii (practică în ţară/ străinătate, cursuri de vară, etc.). 20.00 20
d) Dezvoltarea bazei materiale la nivel departamental în concordanţă cu standardele specifice. 20.00 0
e) Dezvoltarea de noi laboratoare. 20.00 0
f) Recunoasteri ale performantelor didactice educationale. Stabilit pe baza evaluarii cadrului didactic. 20.00 20
g) Activităţi de manageriat în procesul de învăţământ (decan de an, tutoriere ECTS,etc.). 20.00 20
h) Alte activităţi educaţionale semnificative diferite de cele de la punctele (a - g). 20.00 20

TOTAL SECŢIUNEA 2 160.00 100.00
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 30.00 0
2) Prorector 25.00 0
3) Decan 20.00 0
4) Prodecan 15.00 15
5) Director de departament 20.00 0

b) Functii deliberative de conducere:
1) Presedinte al senatului 25.00 0
2) Vicepreşedinte al senatului 20.00 0
3) Cancelar al senatului 15.00 0
4) Alte functii de conducere asociate activitatilor desfasurate in interiorul institutiei. 10.00 10

TOTAL SECŢIUNEA 3 180.00 25.00
SECTIUNEA 4

Activităţi la nivel de departament / facultate care nu sunt incluse in sectiunile anterioare
a) Activitatea de intocmire a documentatiei de acreditare 20.00 20
b) Activitatea de intocmire a statelor de functii si a orarului 20.00 0
c) Activitatea de promovare, pregatirea, desfasurarea admiterii la licenta, masterat 20.00 20
d) Activitatea in cadrul cercurilor stiintifice studentesti altele decat cele definite la S3-h 20.00 0
e) Organizarea zilei absolventilor, ziua portilor deschise a facultatii 20.00 0
f) Organizarea concursurilor studentesti locale, nationale si internationale 20.00 20
g) Tinuta morala si comportarea academica 20.00 20
h) Alte activitati semnificative la nivel de departament/facultate diferite de cele de la punctele (a-h) 20.00 20

TOTAL SECŢIUNEA 4 160.00 100.00

OBSERVATII:

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

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.

Punctaj 
acordat

Punctaj 
acordat

c) Punctajul de la secțiunea 4 este atribuit integral de către directorul de departament, cu acordul consiliului de departament.

Punctaj 
declarat

    DECAN     DIRECTOR DEPARTAMENT

Punctaj 
declarat

Punctaj 
declarat

Apreciere sintetica asupra activitatii desfasurate in ultimii 3 ani 

Punctaj 
declarat

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.

Punctaj 
acordat

Punctaj 
acordat
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