
CERERE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS  

PENTRU ACORDAREA GRADAȚIILOR DE MERIT 

Subsemnata, Mara Diana HAJDU MĂCELARU, având gradul didactic de lector în cadrul 

Departamentului de Matematica si Informatica, Facultatea de Stiinte, Centrul Universitar 

Nord din Baia Mare, vă rog să-mi aprobați înscrierea la concursul de acordare a gradației 

de merit.  

Dosarul pe care l-am întocmit respectă Metodologia de organizare și de desfășurare a concursului 

pentru acordarea gradațiilor de merit personalului didactic din Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, 

aprobată prin hotărârea Senatului UTCN. 

Baia Mare 

30.10.2020 



SECTIUNEA 1. Punctaje SIMAC 

Anul Criteriul A Total echivalent A 
2019 0.9150 9.1 
2018 2.1278 21.278 
2017 1.35672 13.5672 

SECTIUNEA 2. 

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

- Cursul și laboratorul de Machine
Learning care este o disciplină nou
asimilată și corelată cu standardele
naționale

b) Profesor invitat pentru activitati didactice 
la universităţi din ţară/ străinătate. 

Inter-institutional agreement 2019-2021 cu 
ASIA SCHOOL OF BUSINESS din Kuala 
Lumpur, Malaysia [www.asb.edu.my] unde 
sunt invitată ca și cadru didactic sa sustin 
cursuri. Trebuia să le sustin în decembrie 
2019 dar chiar atunci s-a declansat Covid și 
s-a amânat vizita mea. Eu sunt cadrul ce am
inițiat această colaborare cu profesoara
Loredana Padurean, decan al acestei facultăti.
Va atasez acordul inter-institutional pe mail.

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

1) Organizarea cursurilor în colaborare
cu firma Softvision :

• 8 cursuri a câte 8 saptamani in 2017
https://dmi.cunbm.utcluj.ro/?p=863
https://dmi.cunbm.utcluj.ro/?p=893

• 3 cursuri a câte 8 saptamani in 2018
https://dmi.cunbm.utcluj.ro/?p=992

• 5 cursuri a câte 8 saptamani in 2019
https://dmi.cunbm.utcluj.ro/?p=1130
https://dmi.cunbm.utcluj.ro/?p=1043 

2) Organizarea în 2019 a unui
workshop și practica în colaborare cu
Programming Pool Romania

https://dmi.cunbm.utcluj.ro/?p=1100

https://dmi.cunbm.utcluj.ro/?p=863
https://dmi.cunbm.utcluj.ro/?p=893
https://dmi.cunbm.utcluj.ro/?p=992
https://dmi.cunbm.utcluj.ro/?p=1130
https://dmi.cunbm.utcluj.ro/?p=1043
https://dmi.cunbm.utcluj.ro/?p=1100


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

- 

e) Dezvoltarea de noi laboratoare. - 
f) Recunoasteri ale performantelor didactice 

educationale. Stabilit pe baza evaluarii 
cadrului didactic. 

1) Am câștigat titlul de Profesor
Bologna 2018

    https://profitari.ro/editia-2018/ 

2) Multiplele competiții naționale și
internaționale câștigate de către
studenții pe care i-am pregătit ICDD
2018, Hashcode, DEIK 2017, DEIK
2018 , XGEN 2018, XGEN 2019,
Sesiunea de comunicări 2017,
Proiect SmartHome, Proiect
Copernicus

https://dmi.cunbm.utcluj.ro/?p=1135
https://dmi.cunbm.utcluj.ro/?p=936
https://dmi.cunbm.utcluj.ro/?p=1025
https://dmi.cunbm.utcluj.ro/?p=912
https://dmi.cunbm.utcluj.ro/?p=927
https://dmi.cunbm.utcluj.ro/?p=1033
https://dmi.cunbm.utcluj.ro/?p=1150

g) Activităţi de manageriat în procesul de 
învăţământ (decan de an, tutoriere 
ECTS,etc.). 

1) tutore de an, specializarea Informatică,
2017, 2018, 2019

2) peste 50 de lucrări de licența și
disertație coordonate în toti acesti ani

3) Ca și tutore de an, am organizat în 2019
pentru studenții mei un program de
vizitare și cunoastere a tuturor firmelor
de soft din Baia Mare. Informațiile
primite de la aceștia au fost foarte
valoroase.

• Vizita firma Ensemble
https://dmi.cunbm.utcluj.ro/?p=1066

https://profitari.ro/editia-2018/
https://dmi.cunbm.utcluj.ro/?p=1135
https://dmi.cunbm.utcluj.ro/?p=936
https://dmi.cunbm.utcluj.ro/?p=1025
https://dmi.cunbm.utcluj.ro/?p=912
https://dmi.cunbm.utcluj.ro/?p=927
https://dmi.cunbm.utcluj.ro/?p=1033
https://dmi.cunbm.utcluj.ro/?p=1150
https://dmi.cunbm.utcluj.ro/?p=1066


• Vizita la firma PPR
https://dmi.cunbm.utcluj.ro/?p=1059

• Vizitala firma Softvision
https://dmi.cunbm.utcluj.ro/?p=1093

• Vizita la firma Indecosoft
https://dmi.cunbm.utcluj.ro/?p=1109

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

1) In anul 2018 timp de 6 luni am lucrat
continuu impreună cu studenții nostri de
la informatică la un proiect în colaborare
cu firma Indecosoft care a avut ca
finalitate prezentări la diverse conferințe.
În urma acestui proiect, studentii au
participat la  conferinta  “Using artificial
intelligence to enhance accessibility”
organizată la Viena de către Comisia
Europeana.

https://dmi.cunbm.utcluj.ro/?p=1150

2) In 2019 , impreuna cu o echipa de
studenti de la informatica am participat la
competitia Copernicus 2019 cu un proiect
finalizat “Healthy Romania, Healthy
Europe”. Pe langa documentația necesară
, evaluarea a fost una foarte stricta
aceasta competiție organizată de
European Space Agency fiind una foarte
cunoscută. (vă voi fw mailul cu
confirmarea participării . Conditiile au
fost că nu avem voie să promovăm
proiectul realizat)

SECTIUNEA 3. 

a) Rector 
b) Prorector 
c) Decan 
d) Prodecan 
e) Director departament 
f) Presedintele Senatului 
g) Vicepresedintele Senatului 

https://dmi.cunbm.utcluj.ro/?p=1059
https://dmi.cunbm.utcluj.ro/?p=1093
https://dmi.cunbm.utcluj.ro/?p=1109
https://dmi.cunbm.utcluj.ro/?p=1150


h) Cancelar al Senatului 
i) Alte functii de conducere 

asociate activitatilor desfasurate 
in interiorul institutiei. 

SECTIUNEA 4. 

a) Activitatea de intocmire a 
documentatiei de acreditare 

1) documentatie dosar acreditare INFORMATICĂ
licentă, în cadrul acreditării instituționale UTCN,
2018

2) realizare documentație ȋnscriere ȋn RNCIS a
specializărilor INFORMATICĂ ȘI INGINERIE
SOFTWARE master, 2019

b) Activitatea de intocmire a statelor 
de functii si a orarului 

c) Activitatea de promovare, 
pregatirea, desfasurarea admiterii 
la licenta, masterat 

1) promovare concurs, organizare, realizare
subiecte, corectare in cadrul Concursului
MATE- INFO, organizat de Departamentul de
Matematica si Informatica, în toți acești ani:
2017, 2018, 2019

https://dmi.cunbm.utcluj.ro/?p=890
https://dmi.cunbm.utcluj.ro/?p=962
https://dmi.cunbm.utcluj.ro/?p=1127

2) în toți acesti ani am promovat programul de
licenta și masterat în rândul elevilor și a
studentilor pe grupuri de facebook , pagina de
facebook și email

3) organizarea unor intâlniri cu liceeni din echipele
de robotică de la Sincai / Lucaciu și studenții
noștri cu scop de promovare

https://dmi.cunbm.utcluj.ro/?p=1077 

4) prezentare program de Informatică liceenilor de
la Negresti-Oas ce au participat la un eveniment
organizat de Facultatea de Științe în 2019

d) Activitatea in cadrul cercurilor 
stiintifice studentesti altele decat 
cele definite la S3-h 

1) activitatea de pregatire a studentilor pentru
participarea la Concursul International de
Programare, DEIK Regional Programming

https://dmi.cunbm.utcluj.ro/?p=890
https://dmi.cunbm.utcluj.ro/?p=962
https://dmi.cunbm.utcluj.ro/?p=1127
https://dmi.cunbm.utcluj.ro/?p=1077


Contest, Debrecen, in toti acesti ani:  2017, 
2018, 2019 
 

• 2018 studenții coodonați au luat locul IV 
https://dmi.cunbm.utcluj.ro/?p=1025  

• 2017 studenții coordonați au luat locul III 
https://dmi.cunbm.utcluj.ro/?p=927  
 

2) Activitatea de pregătire a studenților ce au 
participat la sesiunea de comunicări 
internationale ICDD 2018 
https://dmi.cunbm.utcluj.ro/?p=1135  
 
 

3) actvitatea de pregătire a studenților pentru 
participarea la sesiunea de comunicari din 
cadrul conferintei XGEN in : 
 

• 2018 [locul I si III obtinut de studentii 
coordonati]  
https://www.xgenconference.ro/xgen-  
2018/castigatorii-xgen-2018/ 
 

• 2019 [5 studenti coordonati] 
https://www.xgenconference.ro/xgen-
2019/sesiuni-comunicari-stiintifice-2019/  

 
 

e) Organizarea zilei absolventilor, 
ziua portilor deschise a facultatii 

1) prezentarea programului de informatică in cadrul 
Portilor deschise a Facultatea de Stiinte in anul 
2017 
 

2) Organizarea Zilei de Cariera in ITin 2018 și 2019 
pentru studentii nostri în colaborare cu cei de la 
centrul de consiliere [gîndirea programului de 
Carieră în IT, invitare si coordonare firme 
participante, promovare evenimentului] în : 

 
• anul 2018 : https://dmi.cunbm.utcluj.ro/?p=939 

 
• anul 2019: https://dmi.cunbm.utcluj.ro/?p=1114  

 
3) Pentru absolvenții promotiei 2019 am oganizat 

un eveniment “O zi de It-ist” unde studenții au 
putut să observe cum se desfăsoară o zi din viața 
unui IT-ist. Firma colaboratoare a fost PPR: 

https://dmi.cunbm.utcluj.ro/?p=1025
https://dmi.cunbm.utcluj.ro/?p=927
https://dmi.cunbm.utcluj.ro/?p=1135
https://www.xgenconference.ro/xgen-%20%202018/castigatorii-xgen-2018/
https://www.xgenconference.ro/xgen-%20%202018/castigatorii-xgen-2018/
https://www.xgenconference.ro/xgen-2019/sesiuni-comunicari-stiintifice-2019/
https://www.xgenconference.ro/xgen-2019/sesiuni-comunicari-stiintifice-2019/
https://dmi.cunbm.utcluj.ro/?p=939
https://dmi.cunbm.utcluj.ro/?p=1114


https://dmi.cunbm.utcluj.ro/?p=1083 

f) Organizarea concursurilor 
studentesti locale, nationale si 
internationale 

1) organizarea concursului in 2017 în colaborare cu
PPR unde 3 studenți au obținut 3 burse private
timp de un an
     https://dmi.cunbm.utcluj.ro/?p=912 

2) Implicare și pregătire pentru Hashcode 2019
[concurs de informatică organizat de google și
găzduit de catre PPR]
       https://dmi.cunbm.utcluj.ro/?p=1033 

g) Tinuta morala si comportarea 
academica 

DA 

h) Alte activitati semnificative la 
nivel de departament/facultate 
diferite de cele de la punctele (a-
h 

1) Organizare conferință Codecamp 2017
https://dmi.cunbm.utcluj.ro/?p=870

2) Organizarea vizitei cadrelor didactice și a
studenților de la Universitatea Transilvania din
Brașov în 2017. Prezentarea proiectelor
studenților de la Informatica
https://dmi.cunbm.utcluj.ro/?p=899

3) Organizare conferintă Codecamp 2018
https://dmi.cunbm.utcluj.ro/?p=1004

4) Organizare vizita impreuna cu studentii de la
informatica la inaugurarea firmelor de IT:
https://dmi.cunbm.utcluj.ro/?p=973

5) Implementare/Intretinere pagina department,
pagina facultatii de stiinte si pagina de facebook
a Facultatii de Știinte

https://dmi.cunbm.utcluj.ro/?p=1083
https://dmi.cunbm.utcluj.ro/?p=912
https://dmi.cunbm.utcluj.ro/?p=1033
https://dmi.cunbm.utcluj.ro/?p=870
https://dmi.cunbm.utcluj.ro/?p=899
https://dmi.cunbm.utcluj.ro/?p=1004
https://dmi.cunbm.utcluj.ro/?p=973
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Curriculum Vitae 
Europass 

Informaţii personale 
Nume / Prenume Hajdu-Macelaru Mara Diana 

Adresa(e) Str. Victoriei nr.76A 
Baia Mare (Romania)  

Mobil 0264-202977 
E-mail(uri) mara.macelaru@cunbm.utcluj.ro 

Naţionalitate(-tăţi) română 

Data naşterii 31/08/1979 

Sex Femeiesc 

Experienţa profesională 

Perioada 24/02/2020 - prezent  
Funcţia sau postul ocupat Lectt univ. dr. 

Activităţi si responsabilităţi principale Programarea aplicatiilor web, Invatare automata 
Numele şi adresa angajatorului Universitatea Tehnica Cluj Napoca- Centrul universitar Nord; Facultatea de Stiinte 

str. Victor Babeş nr. 62/A, 430083 Baia Mare (Romania) 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educatie 

Perioada 01/10/2010 - 24/02/2020 
Funcţia sau postul ocupat Asistent univ. 

Activităţi si responsabilităţi principale Programarea aplicatiilor web, Bazele Programarii, Sist. Avansate de gestiune a bazelor de date 
Numele şi adresa angajatorului Universitatea Tehnica Cluj Napoca- Centrul universitar Nord; Facultatea de Stiinte 

str. Victor Babeş nr. 62/A, 430083 Baia Mare (Romania) 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educatie 

Perioada 01/10/2006 → 01/10/2010 
Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar 

Activităţi si responsabilităţi principale Tehnologii web, Bazele programarii, Tehnici avansate de programare 
Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Nord Baia Mare 

str. Victor Babeş nr. 62/A, 430083 Baia Mare (Romania) 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educatie 

Educaţie şi formare 

Perioada 09/1994 - 09/1998 
Calificarea/diploma obţinută Bacalaureat 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de formare 
Colegiu National Gheorghe Sincai (Colegiu) 
Baia Mare (Romania) 

Perioada 1998 - 2002  
Calificarea/diploma obţinută Licenta in Informatica 
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Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea Babes-Bolyai (Facultatea de Matematica si Informatica) 
Cluj-Napoca  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Invatamant Superior 

Perioada 2002 - 2003  
Calificarea/diploma obţinută Master in "Programming based on components" 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de formare 
Universitatea Babes-Bolyai 
Cluj-Napoca  

Perioada 2013→ 2019 
Calificarea/diploma obţinută Doctor in Ingineria Sistemelor 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de formare 
Universitatea Tehnica Cluj Napoca 
Titlul: „Adaptive models of software quality” 
Cluj-Napoca  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

Limba maternă Română 

Limbi străine cunoscute 

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral 

Engleză C2  Utilizator 
experimentat C2  Utilizator 

experimentat C2  Utilizator 
experimentat C2  Utilizator 

experimentat C2  Utilizator 
experimentat 

Italiană B2 Utilizator 
independent B2 Utilizator 

independent B2 Utilizator 
independent B1 Utilizator 

independent A2 Utilizator 
elementar 

(*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi 

Permis de conducere B 

28.10.2020 Lect. univ. dr. Hajdu-Macelaru Mara Diana 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro


Nume:
Prenume:

Grad didactic: Lect. dr.
Facultate:

Departament:

An Activitate didactica
[A]

Activitate de cercetare
[A]

TOTAL
[A]

2017 0,00000 0,91500 0,91500
2018 0,00000 2,12578 2,12578
2019 0,00000 1,35672 1,35672

4,39750
1,46583333

Director
Direcția pentru Managementul Cercetării, Dezvoltării și Inovării

Verificat

Prof.dr.ing. Ovidiu Nemeș

Cluj-Napoca, 28/10/2020

TOTAL
MEDIA

Semnătura

Centralizator punctaje SIMAC

2017, 2018, 2019

de Stiinte
de Matematica si Informatica

Hajdu-Macelaru 
Mara Diana

OVIDIU 
NEMES



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) 9.10
b) Punctajul total realizat în anul k-2 de raportare in SIMAC:  total echivalent A (1A = 10) 21.27
c) Punctajul total realizat în anul k-3 de raportare in SIMAC:  total echivalent A (1A = 10) 13.56

TOTAL SECŢIUNEA 1 43.93 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. 20.00
b) Profesor invitat pentru activitati didactice la universităţi din ţară/ străinătate. 20.00
c) Organizarea unor activităţi cu studenţii (practică în ţară/ străinătate, cursuri de vară, etc.). 20.00
d) Dezvoltarea bazei materiale la nivel departamental în concordanţă cu standardele specifice. 0.00
e) Dezvoltarea de noi laboratoare. 0.00
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 2 120.00 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 0.00
2) Prorector 0.00
3) Decan 0.00
4) Prodecan 0.00
5) Director de departament 0.00

b) Functii deliberative de conducere:
1) Presedinte al senatului 0.00
2) Vicepreşedinte al senatului 0.00
3) Cancelar al senatului 0.00
4) Alte functii de conducere asociate activitatilor desfasurate in interiorul institutiei. 0.00

TOTAL SECŢIUNEA 3 0.00 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 20.00
b) Activitatea de intocmire a statelor de functii si a orarului 0.00
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 20.00
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 4 140.00 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.



Macelaru Mara Diana <macelaru.mara@gmail.com>

Copernicus Masters 2019 – Evaluation Phase Complete
1 message

Copernicus Masters <support@copernicus-masters.com> Mon, Sep 23, 2019 at 1:16 PM
Reply-To: support@copernicus-masters.com
To: macelaru.mara@gmail.com

Dear Mara,

Thanks once again for your participation in the Copernicus Masters 2019. Meanwhile, all winners and finalists have
been chosen and will be recognized at the festive Awards Ceremony in line with the European Space Week, 2-5
December 2019 in Helsinki, Finland.

Although your idea #190552 "Healthy Romania, healthy Europe!" finally was NOT selected as a winner, we do hope
your overall experience was a positive one. We wish you all the best for your project anyway and would be delighted
to welcome you again to the competition in 2020 – be it with the same or another idea.

To obtain basic numerical feedback from the online voting, hopefully helping to further improve your application,
please refer to https://login.copernicus-masters.com (see tab 'Evaluation Results'). For each criterion listed a
maximum of 100% could be reached and you can compare your idea with the highest score achieved within the
chosen challenge.

JOIN THE SPACE OSCARS 2019

You’re of course highly welcome to attend the Awards Ceremony on 4 December in Helsinki. It’s free, it’s exciting and
it will be a great opportunity to meet renowned players in the fields of EO and GNSS, to learn more about the winning
ideas, and to establish new contacts. Further details and reservation will soon be available at:
https://euspaceweek.mci-events.eu/

We look forward to seeing you in Helsinki and would be pleased to stay in touch. Please sign up for our newsletter to
keep informed about the competition: https://copernicus-masters.com/#getTheNews

All the best 
Andreas (on behalf of the Copernicus Masters Team)

https://login.copernicus-masters.com/
https://euspaceweek.mci-events.eu/
https://copernicus-masters.com/#getTheNews
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