
 

 

CERERE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS  

PENTRU ACORDAREA GRADAȚIILOR DE MERIT 

 

 

 

 

Subsemnatul, Cosmin Nicolae SABO, având gradul didactic de lector în cadrul 

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

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

de merit.  

Dosarul 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       Lect. univ. dr. Sabo Cosmin 

28.10.2020       _______________________ 

  



 

 

SECŢIUNEA 1 

Realizări raportate în Sistemul Integrat de Evaluare a Activităților Didactice, de 

Cercetare și Management (SIMAC) 

 

 

 

Punctaje SIMAC  

 

 

Anul Criteriul A Total echivalent A 

2019 7.63534 76.3534 

2018 7.48256 74.8256 

2017 3.27856 32.7856 

 

 

 

Baia Mare      Lect. univ. dr. Sabo Cosmin 

28.10.2020      _______________________ 

  



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 

învățământ. 

1. Securitatea sistemelor informatice – Cursul se adresează specializărilor Informatică, 

Informatică Economică și Matematică Informatică, programa aferentă disciplinei fiind 

realizată în corelare cu programele specifice securității informaționale și având 

expertiza în domeniu validată prin Certificat de absolvire A17691 TAR-

AK/1346/11/2017 emis de CQI IRCA 57669, Auditor Șef Extern al Sistemului de 

Management al Securității Informației. 

Cursul este disponibil în platforma de eLearning, la adresa 

https://kb.cunbm.utcluj.ro/course/view.php?id=57 . 

 

2. Utilizarea internetului in afaceri – Cursul se adresează specializării Informatică 

Economică, iar programa aferentă este adaptată necesității firmelor de a putea să își 

desfășoare activitatea având o deosebită mobilitate. În acest sens programa tratează 

instrumente specifice de lucru în echipă, trasabilitatea informației, Document 

Management System, Customer Relationship Management, Enterprise Resource 

Planning, eCommerce, Social networks, precum și alte noțiuni specifice.  

Cursul este disponibil în platforma de eLearning, la adresa 

https://kb.cunbm.utcluj.ro/course/view.php?id=1593 . 

 

b) Profesor invitat pentru activități didactice la universități din țară/ străinătate. 

În cadrul proiectului Erasmus, în perioada 20-24 iunie 2017, am participat în cadrul 

mobilității de predare la Universidad de Zaragoza, cu prelegerea „Information schema 

design, generic procedures for data management, data optimization and algorithms”. 

 

c) Organizarea unor activități cu studenții (practică țară/ străinătate, cursuri de 

vară, etc.). 

1. Organizarea în primul semestru al fiecărui an universitar a activităților de practică de 

specialitate pentru specializările Informatică și Matematică Informatică, în cadrul 

disciplinei „Practica de specialitate 1 – Proiect Individual” care presupun 4 ore de 

activitate săptămânală cu studenții, activitate neremunerată, la care se adaugă timpul 

necesar de pregătire a sarcinilor de lucru pentru studenți, precum și verificarea 

activității pentru cei aproximativ 60 de studenți din anul al doilea de studiu a celor 

două specializări (https://kb.cunbm.utcluj.ro/course/view.php?id=51 ). 

https://kb.cunbm.utcluj.ro/course/view.php?id=57
https://kb.cunbm.utcluj.ro/course/view.php?id=1593
https://kb.cunbm.utcluj.ro/course/view.php?id=51


2. Organizarea în cel de al doilea semestru al fiecărui an universitar a activităților de 

practică de specialitate pentru specializările Informatică și Matematică Informatică, în 

cadrul disciplinei „Practica de specialitate 2 – Proiect Colectiv” care presupun 4 ore 

de activitate săptămânală cu studenții, activitate neremunerată, la care se adaugă 

timpul necesar de pregătire a sarcinilor de lucru pentru studenți, precum și verificarea 

activității pentru cei aproximativ 60 de studenți din anul al doilea de studiu a celor 

două specializări (https://kb.cunbm.utcluj.ro/course/view.php?id=56 ). 

3. Organizarea taberei de vară „ROBOCAMP” în luna septembrie 2018. Tabăra a avut 

următoarele obiective: proiectarea, construcția, testarea si programarea roboților 

folosind tehnologia LEGO MINDSTORMS, aplicarea conceptelor științifice, in mod 

practic, învățarea gândirii critice, lucrul in echipa si dobândirea abilitaților de 

prezentare. Informațiile referitoare la tabără au fost comunicate în cadrul conferinței 

XGEN 2018 și publicate pe pagina Facebook a conferinței la adresa 

https://www.facebook.com/XGENconference/posts/2168991010094576 . 

 

d) Dezvoltarea bazei materiale la nivel departamental în concordanță cu standardele 

specifice. 

Preocuparea pentru dezvoltarea bazei materiale a Departamentului de Matematică 

Informatică, dar și a Centrului Universitar Nord Baia Mare a reprezentat întotdeauna o 

preocupare a mea, iar în acest scop mi-am utilizat cunoștințele atât pentru atragerea de 

fonduri din mediul privat, cât și prin participarea în proiectele de dezvoltare 

instituțională, unde am gândit alături ce ceilalți membrii ai proiectelor achiziționarea 

de echipamente care să genereze o îmbunătățire a procesului educațional. 

1. Obținerea cu titlu gratuit a 100 de licențe care conțin întregul pachet a producătorului 

JetBrains, costul anual al acestor licențe fiind de peste 50.000 dolari. Aceste licențe 

sunt disponibile de mai multe de trei ani. 

2. Obținerea cu titlu gratuit a licenței de server GitLab Ultimate pentru 1000 de 

utilizatori. Serverul pentru accesul studenților și al cadrelor didactice se găsește la 

adresa https://gitstud.cunbm.utcluj.ro/ . Pentru evaluarea costului unei astfel de 

soluții accesați https://about.gitlab.com/pricing/ . 

3. Identificarea și achiziționarea, alături de membrii din proiectele FDI, a 

echipamentelor necesare pentru îmbunătățirea bazei materiale, având ca obiectiv 

final, îmbunătățirea calității activităților didactice. În acest sens putem discuta 

despre monitoare, sisteme de distribuție a semnalului, avervision 70hd, 

videoproiectoare, routere WiFi etc. 

 

e) Dezvoltarea de noi laboratoare. 

1. Pentru îmbunătățirea calității educaționale, existența necesarului de laboratoare este 

esențială. Experiența din mediul privat a făcut ca în acest context, să realizez 

proiectul de realizare a laboratorului L17, precum și monitorizarea implementării 

specificațiilor. Caietul de sarcini care include: necesitate, obiective, pașii de 

îndeplinire a obiectivului, mese, rețea electrică, cablare și echipamente rețea, 

videoproiector/televizor, echipamente calcul, igienizare sală este cel în baza căruia a 

https://kb.cunbm.utcluj.ro/course/view.php?id=56
https://www.facebook.com/XGENconference/posts/2168991010094576
https://gitstud.cunbm.utcluj.ro/
https://about.gitlab.com/pricing/


fost realizat laboratorul. Proiectul a fost apoi preluat și de colegi din universitate, dar 

și de o școală din vecinătate. 

2. Prin atragerea de fonduri din mediul privat am reușit achiziționarea unor echipamente 

de robotică în valoare de aproximativ 20.000 Lei, cu ajutorul cărora am achiziționat 

echipamente pentru Laboratorul XGEN din cadrul CUNBN, la care s-au adăugat 

toată dotarea pusă la dispoziție de CUNBM (spațiu, mobilier, videoproiector, 

imprimantă, tablă, sisteme de calcul etc.). 

3. Modernizarea laboratoarelor L13, L20 și L24 prin proiectarea unei noi structuri care 

să permită conectarea echipamentelor moderne necesare procesului educațional și 

asigurarea unui mediu de lucru mai util. 

 

f) Recunoașteri ale performanțelor didactice educaționale. Stabilit pe baza evaluării 

cadrului didactic. 

1. În anul 2019 mi-a fost acordată distincția  Profesor Bologna în cadrul Galei Profesor 

Bologna organizat de către ANOSR la Iași în 25 mai 2019.  

Uneori, atunci când ai pretenția îndeplinirii unor standarde minime pentru a promova 

o disciplină, este posibil să apară și nemulțumiri, însă este evident că cei mai mulți 

apreciază, iar rezultatele se concretizează prin distincții, număr de studenți 

coordonați la licență și disertație, etc. 

2. Premii obținute de echipele de studenți care au participat la concursuri de 

comunicări științifice studențești. 

a. 2018 – Locul I – XGEN Mathematics, Informatics and Engineering Section 

- Hiking Trails - Orban Adam 

b. 2018 – Locul III – XGEN Mathematics, Informatics and Engineering 

Section - Student Life - Pop A. Alexandru-Cristian & Ungur I. Bogdan 

Stefan & Timoce M. Vladut Adrian & Nichita N. Alexandru Andrei 

c. 2018 – Locul I – XGEN Economical Sciences Section - Business 

Intelligence in Social Networking - Vera Tcaci 

d. 2019 – Locul I – XGEN Mathematics, Informatics and Engineering Section 

- SMS MARKETING - Ciople Norbert, Marincaș Andrei, Ungur Bogdan 

e. 2019 – Locul III – – XGEN Mathematics, Informatics and Engineering 

Section - Digitalizarea Bibliotecilor - Bilț Florin, Alfodi Tibi 

3. Acceptarea echipelor de studenți coordonate de mine la concursuri de comunicări 

științifice studențești din țară XGEN (https://www.xgenconference.ro/ ) și ICDD 

(http://sites.conferences.ulbsibiu.ro/icdd ). 

 

g) Activități de manageriat în procesul de învățământ (decan de an, tutoriere ECTS, 

etc.). 

Decan de an, pentru specializarea Informatică, actualmente anul doi de studiu. 

Activitatea de tutoriere ECTS este una specifică decanului de an, alături de comunicare 

cu studenții pentru asigurarea continuității activității, discuții și întâlniri pentru 

rezolvarea problematicii cotidiene. Din această perspectivă,  pot spune că sunt foarte 

https://www.xgenconference.ro/
http://sites.conferences.ulbsibiu.ro/icdd


mulțumit de numărul studenților care și-au continuat studiile după anul întâi, precum 

și nivelul de promovabilitate al disciplinelor pe care l-au obținut.  

 

h) Alte activități educaționale semnificative diferite de cele de la punctele (a - g). 

 

1. Asigurarea începând cu anul 2017 a suportului pentru fiecare cadru didactic care a 

dorit să își dezvolte abilitățile de utilizare a platformei eLearning, precum și 

configurarea cursurilor necesare acestora. 

2. Configurarea sistemelor de calcul din laboratoarele L13, L17, L20 și L24 cu 

licențele software conform cerințelor cadrelor didactice pentru buna derulare a 

activității didactice. Această activitate a implicat managementul a aproximativ 100 

de sisteme de calcul. 

3. Instruirea cadrelor didactice pentru utilizarea instrumentelor de lucru puse în 

funcțiune în spațiile de desfășurare a activităților didactice. 

 

 

SECȚIUNEA 3 

Activități manageriale și administrative în sprijinul procesului didactic și de cercetare-

dezvoltare 

 

Alte funcții de conducere asociate activităților desfășurate în interiorul instituției 

(departamente la nivel instituțional, comisiile senatului, consiliile facultăților, consiliile de 

departament, sindicat, comisia de etica, etc.). 

1. Responsabil CUNBM implementare platformă eLearning – conform proiect FDI 2017. 

2. Responsabil CUNBM dezvoltare platformă eLearning – conform proiect FDI 2018. 

3. Responsabil CUNBM personalizare platformă eLearning și instruire – conform proiect 

FDI 2019. 

4. Responsabil în cadrul Facultății de Științe pentru managementul accesului studenților și a 

cadrelor didactice la licențele instituționale. 

 

 

SECŢIUNEA 4 

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

 

a) Activitatea de întocmire a documentației de acreditare 

1.  Realizarea documentației de înscriere în RNCIS a specializării Informatică în anul 2018. 

 



b) Activitatea de întocmire a statelor de funcții si a orarului 

 - 

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

2. Pregătirea aspectelor corespunzătoare în platforma de eLearning, precum și 

implementarea subiectelor si organizarea examenului de admitere master Informatică și 

Inginerie Software în anii 2018 și 2019, pentru sesiunile iulie și septembrie. 

3. Participarea la activitățile specifice de admitere licență și finalizare studii în cadrul 

Facultății de Științe. 

4. Realizare film de promovare a Facultății de Științe în anii 2018 și 2019. 

5. Realizarea de activități specifice de promovare în rețelele de socializarea pentru 

Facultatea de Științe 

6. Crearea paginilor Facebook aferente Facultății de Științe, precum și a Centrului 

Universitar Nord Baia Mare. 

7. Elaborare banner/flyer pentru Facultatea de Științe în anii 2018 și 2019. 

8. Coordonarea unui număr mare de lucrări de licență și disertație în fiecare an, de 

exemplu, în anul 2019 având un număr de 12 studenți în coordonare. 

9. Promovarea concursului de Matematică și Informatică prin realizarea paginii web 

utilizate în 2017, banner publicitar, diseminare în rețelele sociale, etc. în fiecare din 

acești ani. 

10. Promovarea CUNBM în mediul preuniversitar, materializată prin participarea a peste o 

sută de elevi la secțiunea TALKS din cadrul XGEN 2018. 

 

d) Activitatea in cadrul cercurilor științifice studențești altele decât cele definite la S2-h 

1. Coordonare echipe studențești pentru participare la concursuri științifice naționale. 

Acestea reprezintă alte echipe decât cele desemnate câștigătoare în cadrul competițiilor 

anterior menționate. 

a. Student Life, Alexandru-Cristian Pop, Bogdan Stefan Ungur, Vladut Adrian 

Timoce, Lakatos Tibor Alfoldi, Technical University of Cluj-Napoca - 

North University Center of Baia Mare, Romania 

(http://sites.conferences.ulbsibiu.ro/icdd/2018/program.php ). 

b. Plugin Customer Relationship Management for WordPress, Suciu Stefania 

Ioana (https://www.xgenconference.ro/plugin-customer-relationship-

management-for-wordpress-2/ ) 

c. Student Life – The Website - Alfoldi – Lacatos T. Tibor, Szabo T. Tiberiu 

Andrei, Pop I. Alexandru Ionut (https://xgenconference.ro/student-life-the-

website/ ) 

d. Meteo – Baia Mare - Remețan Raul, Postol Norbert 

(https://xgenconference.ro/meteo-baia-mare/ ) 

http://sites.conferences.ulbsibiu.ro/icdd/2018/program.php
https://www.xgenconference.ro/plugin-customer-relationship-management-for-wordpress-2/
https://www.xgenconference.ro/plugin-customer-relationship-management-for-wordpress-2/
https://xgenconference.ro/student-life-the-website/
https://xgenconference.ro/student-life-the-website/
https://xgenconference.ro/meteo-baia-mare/


e. MBot tutorials – Programming for begginers - Farcas Adrian, Balog 

Patriciu, Bugnar Marian (https://www.xgenconference.ro/mbot-tutorials-

programming-for-begginers-2/ ) 

f. Miner Monitoring - Andres Dimu-Adrian, Bilt Florin Alexandru 

(https://www.xgenconference.ro/miner-monitoring-2/ ) 

g. Wi-fi Analyzer - Babiciu Alexandru, Câmpan Eduard-Denis 

(https://www.xgenconference.ro/wi-fi-analyzer-2/ ) 

2. Pregătirea studenților pentru utilizarea tehnologiilor specifice utilizării roboților din 

Laboratorul XGEN. 

 

e) Organizarea zilei absolvenților, ziua porților deschise a facultății 

 Organizarea activităților în cadrul zilelor porților deschise pentru studenții de la 

Informatică Economică. 

Participarea în proiectul MyCraft BRD – cu studenții de la Informatică Economică – ultimii 

5 ani. 

 

f) Organizarea concursurilor studențești locale, naționale si internaționale 

1. Organizarea concursului de programare HACKS în cadrul Conferinței de Comunicări 

Științifice ale Studenților XGEN la care au participat 27 de studenți ce și-au confruntat 

abilitățile într-un concurs de anduranță pe parcursul a 24 de ore.  

2. Organizarea alături de colegii din Departamentul de Matematică și Informatică a 

Concursului de Matematică și Informatică adresat elevilor de clasa a 12-a, în fiecare an. 

 

g) Ținuta morala si comportarea academica 

 Consider că ținuta morală a respectat toate normele și cutumele universitare, iar din 

perspectiva academică îndeplinesc cerințele conform normativelor existente în vigoare. 

  

h) Alte activități semnificative la nivel de departament/facultate diferite de cele de la 

punctele (a-g) 

 Punerea în funcțiune și mentenanța pentru serverele necesare la nivelul departamentului de 

Matematică și Informatică, respectiv Facultatea de Științe, dar și unele la nivel de CUNBM. 

În acest sens doresc să menționez fără a mă limita la acestea: 

1. Server pentru paginile web ale departamentului și a membrilor acestuia. 

2. Server pentru sistemul de baze de date disponibil studenților. 

3. Server pentru managementul licențelor JetBrains. 

https://www.xgenconference.ro/mbot-tutorials-programming-for-begginers-2/
https://www.xgenconference.ro/mbot-tutorials-programming-for-begginers-2/
https://www.xgenconference.ro/miner-monitoring-2/
https://www.xgenconference.ro/wi-fi-analyzer-2/


4. Server pentru platforma GitLab. 

5. Server pentru platforma de eLearning. 

Pentru managementul acestor sisteme timpul alocat săptămânal este destul de consistent, 

mai mult decât atât, implică existența disponibilității de a interveni 24 de ore din 24 când 

apar defecțiuni, sau când cadre didactice au nevoie de anumite ajustări la echipamentele 

mai sus menționate. 

Organizarea, alături de membrii ai departamentului a Conferinței CodeCamp 2018. 
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Curriculum vitae 
Europass 

 

Informații personale 

Nume / Prenume    Sabo, Cosmin Nicolae 

Adresă    Str. Republicii, Nr. 14/6, Baia Mare 

Telefoane    +40.755.777100 

E-mail     cosmin_sabo@cunbm.utcluj.ro 

Naționalitate    română 
Data nașterii    08 decembrie 1977 

Sex     masculin 
   ORCID ID    https://orcid.org/0000-0002-5648-7191  

 
Educație și formare 

 
Perioada    2019 – prezent           

Diplomă obținută   Studii Postdoctorale – “Performanță, excelență și abilități 

antreprenoriale în cercetarea postdoctorală”  

   Numele şi tipul instituției de învățământ   Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 

 
Perioada    2014 – 2018 

Diplomă obținută   Doctor în Inginerie Informatică – “Optimizarea proceselor de afaceri” 

Numele şi tipul instituției de învățământ   Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 

 
Perioada    1996 – 2000 

Diplomă obținută   Absolvent cu diplomă de matematică-informatică 

Numele şi tipul instituției de învățământ   Universitatea Lucian Blaga – Sibiu 
 

Perioada    1992 – 1996 

Diplomă obţinută     Absolvent cu diplomă de ajutor analist programator 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ    Colegiul Naţional Gh. Șincai – Baia Mare, Spec. Informatică 
 
 

Experienţa profesională 
 

Perioada    o c t  2020-prezent 

Funcţia sau postul ocupat     Prodecan Facultatea de Științe 

Numele şi adresa angajatorului    Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, CUNBM 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate    Învățământ 
 
 

Perioada    2019-prezent 

Funcţia sau postul ocupat     Lector Universitar 

Numele şi adresa angajatorului    Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, CUNBM 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate    Învățământ 
 

Perioada   2006-2019 

Funcţia sau postul ocupat     Asistent Universitar 

Numele şi adresa angajatorului    Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, CUNBM 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate    Învățământ 
 
 

Perioada    2005-2009 2010-prezent 

Funcţia sau postul ocupat     Manager / Director Cercetare-Dezvoltare 

mailto:cosmin_sabo@cunbm.utcluj.ro
https://orcid.org/0000-0002-5648-7191
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Înţelegere Vorbire Scriere 

Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

 B2  B2  C1  C1  B2 

 

Activităţi şi responsabilităţi principale    Coordonarea proiectului R&D POSCCE 2.3.3 Nr. 112/26.03.2010 în val. de 3.444.446 lei. 
Coordonare proiect SMIS 46258 în valoare de 1.326.312 lei. 

Numele şi adresa angajatorului    SC Scream SRL 

 

                           Perioada    2009, 2012 

Funcţia sau postul ocupat    Director Direcția Județeană de Statistică Maramureș 
Vicepreședinte Institutul Național de Statistică  

Numele şi adresa angajatorului    Institutul Național de Statistică 
 

Perioada    2002-2006 

Funcția sau postul ocupat     Șef Serviciu Informatizare Prelucrare 

Activități și responsabilități principale    Administrarea și dezvoltarea sistemului informatic al instituției 

Numele și adresa angajatorului    Biblioteca Județeană Petre Dulfu - Maramureș 

Tipul activității sau sectorul de activitate    Educație 
 

Perioada    2000-2002 

Funcția sau postul ocupat     Dezvoltator software 

Activități și responsabilități principale    Dezvoltarea unei noi aplicații de tranzacționare pe piața derivatelor 

Numele și adresa angajatorului    S.C. Bursa Monetar Financiară și de Mărfuri Sibiu S.A. 
S.C. Casa Română de Compensație S.A. 

Tipul activității sau sectorul de activitate    Financiar-Bursier 
 

Aptitudini şi competențe 
personale 

 

Limba maternă    Română 
 

Limba străină cunoscută    Engleză 

Autoevaluare 

Nivel european (*) 
 

Limba 

 
 

Competențe şi aptitudini 
organizatorice 

Capacitate organizatorică: coordonarea în perioada 2000-2002 a aplicației software ElTrans în cadrul 
departamentului IT a BMFM; coordonarea sau participarea în proiecte de cercetare; administrarea 
firmei Scream SRL. 
 

-    Certificat de absolvire A17691 TAR-AK/1346/11/2017 emis de CQI IRCA 57669, Auditor Șef 
Extern al Sistemului de Management al Securității Informației 

 
-    Certificat de absolvire emis de Ministerul Educației, Cercetării şi Tineretului şi Ministerul 

Muncii pentru ocupația “Auditor Intern”. 
 

-    Certificat de absolvire F0133995 emis de Ministerul Educației, Cercetării şi Tineretului şi 
Ministerul Muncii pentru ocupația “Manager de Proiect” cod COR 241919. 

 
-    Certificat de absolvire H001866962 emis de Ministerul Educației, Cercetării şi Tineretului şi 

Ministerul Muncii pentru ocupația “Formator” cod COR 242401. 
 

-    Certificat de absolvire I00057908 emis de Ministerul Educației, Cercetării şi Tineretului şi 
Ministerul Muncii pentru “Competențe Antreprenoriale”. 

 
-    Certificat de absolvire emis de Ministerul Educației, Cercetării şi Tineretului şi Ministerul 

Muncii pentru ocupația “Mediator” cod COR 243202. 
 

-    Certificat de absolvire emis de Ministerul Educației, Cercetării şi Tineretului şi Ministerul 
Muncii pentru ocupația “Expert Achiziții Publice”.
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Proiecte de cercetare dezvoltare PROIECTE/GRANTURI INTERNATIONALE 

• Hybrid bi-level optimization approaches for generalized network design problems, bilateral 
project between Romania and Austria, UEFISCDI, 2014-2015 – membru. 

• BIECO - Building Trust in Ecosystems and Ecosystem Components - SU-ICT-02-2020 
(2020-...) – membru 

 

PROIECTE/GRANTURI NATIONALE 

• Cercetarea, dezvoltarea si implementarea gestionarii informatice a documentelor, ANCS, 
axa POS CCE, 3444000 RON, 2010-2013 – director. 

• Etrajectory - students' professional trajectory, PN-II-RU-TE-2014-4-2640, 2016 - membru. 

• Noi metode hibride meta euristice pentru rezolvarea problemelor de proiectare a rețelelor, 
PN-II-RU-TE-2011-3-0113, 750000 RON, 2011-2014 – membru. 

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

Competențe şi aptitudini tehnice și de 
utilizare a calculatorului 

 

•  Cunoștințe avansate de configurare si implementare a sistemelor ERP, CRM, DMS. 

•  Cunoștințe avansate de proiectare si configurare a sistemelor de securitate. 

•  Cunoștințe avansate de configurare, utilizare si mentenanța a sistemelor de operare bazate 
pe Linux. 

Alte activități  Da. Categoria B 

Permis(e) de conducere Da. Categoria B  



Nume:
Prenume:

Grad didactic: Lect. dr.
Facultate:

Departament:

An Activitate didactica
[A]

Activitate de cercetare
[A]

TOTAL
[A]

2017 1,165 3,27856 4,44356
2018 1,165 6,31756 7,48256
2019 1,165 6,47034 7,63534

19,56146
6,520486667

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

Sabo
Cosmin Nicolae





 
                                                                                                                                                                                           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) 76.35
b)  Punctajul total realizat în anul k-2 de raportare in SIMAC:  total echivalent A (1A = 10) 74.82
c)  Punctajul total realizat în anul k-3 de raportare in SIMAC:  total echivalent A (1A = 10) 32.79

TOTAL SECŢIUNEA 1 183.96 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. 20.00
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 2 160.00 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. 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 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.

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.

Apreciere sintetica asupra activitatii desfasurate in ultimii 3 ani 

Punctaj 
declarat

Punctaj 
acordat

Punctaj 
declarat

Punctaj 
acordat
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