
 

 

 

 

 

 

 

DOSAR 

GRADAȚIE DE MERIT 

 

Lect. univ. dr. Dan Miclăuș 

 

 

 
 



 

 

 

 

Către, 

Conducerea Departamentului de Matematică și 

Informatică 

Conducerea Facultății de Științe 

Conducerea Universității Tehnice din Cluj-Napoca 

 

 

 

  Subsemnatul, Dan Miclăuș, având funcția  de lector în 

cadrul Departamentului de Matematică și Informatică al Facultății 

de Științe, vă rog să îmi aprobați cererea pentru înscriere la 

concurs, în vederea obținerii gradației de merit. 

 

  Vă mulțumesc anticipat! 

 

Baia Mare, 14.10.2021              Lect. univ. dr. Dan Miclăuș

          

 

 



 



 



 

Anexa 1 

Raport de autoevaluare asupra activițății desfășurate în perioada 

2018 – 2020 

Lect. univ. dr. Dan Miclăuș 

 

SECȚIUNEA I: Realizări raportate în Sistemul Integrat de Evaluare a 

Activităților Didactice, de Cercetare și Management (SIMAC) 

a) Punctaj SIMAC 2020 :  17,68 x 10 = 176,8 puncte 

b) Punctaj SIMAC 2019 :  18,95 x 10 = 189,5 puncte 

c) Punctaj SIMAC 2018 :  18,35 x 10 = 183,5 puncte                                  

   Total = 549,8 puncte 

 

Punctaj total secțiunea I: 549,8 puncte. 

 

SECȚIUNEA II: 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 

 Statistică Matematică - Disciplina a fost introdusă în planul de învățământ 

al anului universitar 2019-2020, pentru licență, specializarea Matematică 

Informatică, anul III de studiu; 

 Complemente de matematici discrete (Complemente de teoria 

probabilităților și statistică matematică) – Disciplina a fost introdusă în 



planul de învățământ al anului universitar 2020-2021, pentru masterat, 

specializarea Matematică Didactică, anul II de studiu; 

 (Punctaj declarat 20 de puncte). 

 

f) Recunoașteri ale performanțelor didactice educaționale. Evaluarea cadrului 

didactic 

 Calificative foarte bune obținute la evaluare; 

 (Punctaj declarat 20 de puncte). 

 

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

etc.) 

 În perioada 2018 – 2020 am fost tutore la specializarea Matematică – 

Informatică; 

 (Punctaj declarat 20 de puncte). 

 

h) Alte activități educaționale semnificative 

 Membru în comisia de concurs pentru ocuparea funcției de asistent (în anul 

2019), respectiv a funcției de lector (în anul 2019); 

 (Punctaj declarat 20 de puncte). 

 

Punctaj total secțiunea II: 80 puncte. 

 

SECȚIUNEA III: Activități manageriale și administrative în sprijinul 

procesului didactic și de cercetare-dezvoltare 

b) 4) Alte funcții de conducere associate activităților desfășurate în interiorul instituției 

 Din anul 2016 până în prezent, dețin funcția de Președinte al Biroului 

Electoral – Secția de Votare nr. 3 (Centrul Universitar Nord din Baia Mare);  

 (Punctaj declarat 10 puncte). 

 



Punctaj total secțiunea III: 10 puncte. 

 

SECTIUNEA IV: Activități la nivel de department / facultate care nu 

sunt incluse în secțiunile anterioare 

 

a) Activitatea de întocmire a documentației de acreditare 

 M-am ocupat de întocmirea documentației de acreditare a specializării 

Matematică-Informatică; 

 (Punctaj declarat 20 de puncte). 

 

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

 Promovarea specializărilor coordonate la cele 2 licee arondate zonei 

Negrești-Oaș 2018, 2019, 2020; 

 (Punctaj declarat 20 de puncte). 

 

g) Ținuta morală și comportarea academică 

 (Punctaj declarat 20 de punctaj). 

 

h) Alte activități semnificative la nivel de department / facultate / universitate 

 Având funcția de Președinte al Biroului Electoral – Secția de Votare nr. 3, 

din anul 2016 până în prezent, am fost implicat direct în tot procesul electoral 

din Centrul Universitar Nord din Baia Mare, precum și în cel din Facultatea 

de Științe,  

 (Punctaj declarat 20 de puncte).  

 

Punctaj total secțiunea IV: 80 de puncte. 

 



Documente justificative depuse la dosar 

 

1. Adeverință SIMAC 

2. Fișa disciplinei – Statistică Matematică / Complemente de matematici 

discrete 

3. Componență comsie Birou Electoral – Secția de Votare nr. 3  

 


