Către Conducerea Facultăţii de Construcţii,

CERERE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS
PENTRU ACORDAREA GRADAŢIEI DE MERIT
ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL UNIVERSITAR

Subsemnata Ciplea Sorina Anamaria, încadrată şi având funcţia de Conferenţiar
Universitar de la 1 octombrie 2015 în cadrul departamentului Construcţii Civile şi
Management, Facultatea de Construcţii, vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul
de acordare a gradaţiei de merit în învăţământul universitar, ȋncepând cu anul
universitar 2017-2018.
Anexez prezentei cereri dosarul de înscriere conform metodologiei de concurs,
aprobată de CA din data de 13.10.2015.

Cluj-Napoca, `
Data: 31.10.2017
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LOCUL DE MUNCĂ PENTRU
CARE SE CANDIDEAZĂ
POZIŢIA

Universitatea Tehnică Cluj-Napoca

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ
Octombrie 2015 – Prezent

Conferențiar Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, str. Memorandumului, nr.28, www.utcluj.ro
▪ Activități Didactice și de Cercetare
▪ Curs și seminar materii economice: Contabilitate Calcul de Preț și Cost, Economia Intreprinderii,
Audit Financiar, Bazele Contabilității, Evaluarea Firmei și a Patrimoniului
▪ Responsabil cu Raportarea Cercetării
▪ Intocmire documentație Acreditare Master Managementul și Evaluarea Proprietății
Tipul sau sectorul de activitate Învăţământul superior de stat – sector de activitate bugetar

Octombrie 2006 –Octombrie 2015

Șef de lucrări Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, str. Memorandumului, nr.28, www.utcluj.ro
▪ Activități Didactice și de Cercetare
▪ Curs și seminar materii economice: Contabilitate Calcul de Preț și Cost, Economia Intreprinderii,
Audit Financiar, Bazele Contabilității, Evaluarea Firmei și a Patrimoniului
▪ Responsabil cu Raportarea Cercetării
▪ Intocmire documentație Acreditare Master Managementul și Evaluarea Proprietății
Tipul sau sectorul de activitate Învăţământul superior de stat – sector de activitate bugetar

Februarie 2000 - Octombrie 2006

Economist
Direcția pentru Protecția Drepturilor Copilului Cluj-Napoca, str. Eremia Grigorescu, nr. 37-39,
http://www.cjcluj.ro/dgaspcc-contact/
▪ Conducerea evidenței contabile
▪ Conducerea evidenței contabile Programe Sponsorizate din Fonduri Externe Europene
Tipul sau sectorul de activitate Asistență Socială – sector de activitate bugetar

Februarie 2000 - Octombrie 2006

Profesor aociat
Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, str. Memorandumului, nr.28, www.utcluj.ro
▪ Susținere ore materii economice la plata cu ora
▪ Îndrumarea studenților pentru susținerea proiectului de licență
Tipul sau sectorul de activitate Asistență Socială – sector de activitate bugetar

Octombrie 1999 - Februarie 2000

Economist
SC Dacia Service Cluj-Feleac SA Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr.253-255, http://www.daciagroup.com/
▪ Conducerea evidenței contabile
▪ Centralizare date contabile SC Dacia Service Turda SA
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Tipul sau sectorul de activitate Comerț Auto și Servicii - sector de activitate privat
Noiembrie 1997 - Octombrie 1999

Economist
SC Construct Ardealul SA Cluj-Napoca
▪ Conducerea evidenței contabile
▪ Conducerea evidențelor contabile pentru vânzarea locuințele naționalizate
Tipul sau sectorul de activitate Construcții – sector de activitate privat

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

Doctor în Management

2000-2008

i

Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerii, Cluj-Napoca
▪ Management în Construcții
▪ Optimizarea costurilor în cadrul firmelor de construcții

Licențiată în Economie

1993-1997

Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, Cluj-Napoca
Materii:
▪ Contabilitatea agenților economici
▪ Managementul firmei
▪ Economia Intreprinderii
▪ Marketing
▪ Audit financiar
▪ Finanțe și Credit

Bacalaureat

1989-1993

Liceul Teoretic Emil Racoviță, Cluj-Napoca
▪ Profilul Matematică-Fizică

COMPETENΤE PERSONALE
Limba maternă

Română

Alte limbi străine cunoscute

ΙNȚELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

Engleză

C1

C1

B2

B2

B2

Franceză

B2

B2

B2

B2

B2

Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare

▪ o bună comunicare cu studenţii în cadrul activitățiilor didactice și ca îndrumător de an;
▪ bune competențe de comunicare în cadrul proiectelor, obţinută prin participare la contracte de
cercetare;
▪ o bună comunicare în echipă, obţinută prin practica la locul de muncă;
▪ competențe manageriale dezvoltate ca urmare a activităților la care am participat;
▪ comunicare în Departament, obţinută prin experienţa în cadrul Facultății de Construcții;
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Curriculum Vitae Ciplea Sorina Anamaria (Română)
Competenţe
organizaţionale/manageriale
Competenţe dobândite la locul de
muncă

Competenţe informatice

Alte competenţe

Permis de conducere

▪ experienţă în managementul proiectelor în ultimii 10 ani;
th
▪ organizator de evenimente: de exemplu seminarul științific “The 11 International Seminar on
Environmentally Compatible Structures and Structural Materials”, 2014, Cluj-Napoca
▪ îndrumarea studenţilor pentru lucrările de licenţe, cercetare și disertație;
▪ coordonarea și sintetizarea rezultatelor cercetării din cadrul departamentului în vederea raportării;
▪ membru în echipa de acreditare a programelor de licenţă şi master: “Inginerie şi management”,
“Managementul proiectelor şi evaluarea proprietăţii”, “Ingineria tehnologiilor speciale”;
▪ o bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office și OpenOffice (editor text, calcul tabular,
prezentări)
▪ experiență de lucru cu Microsoft Project
▪ 2000-prezent, îndrumarea studenților pentru realizarea unor proiecte de an și a proiectelor de licență
și master
▪ 2006-2011 îndrumător de an, anul II, Secția Inginerie și Management, Specializarea Inginerie
Economică
▪ 2016 Indrumător de an, anul II, Secția Inginerie și Management, Specializarea Inginerie Economică
▪ consiliere și mediere
categoria B, emis 1994

INFORMAΤII SUPLIMENTARE
Publicaţii

Autor unic pentru 1 carte de specialitate și co-autor la 3 cărți de specialitate:
1. Ciplea, S., Contabilitate financiară. Îndrumător pentru lucrări., Editura UTPRESS, ClujNapoca, 2015.
2. Torsin, T., Ciplea, S., Economia și eficacitatea întreprinderii, Editura Mega, Cluj-Napoca,
2011
3. Torsin, T., Florea, D., Ciplea, S., Economia Întreprinderii, Editura U.T. PRES, Cluj- Napoca,
2004
4. Torsin, T., Ciplea, S., Tranzacţii economice internaţionale, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2004
Autor a peste 30 de articole publicate in revistele și volumele unor conferințe naționale și
internaționale dintre care 5 articole indexate ISI Web of Knowledge și 25 articole indexate BDI.

Proiecte

Conferinţe

Afilieri

Referinţe

Membru in proiect de cercetare, Expert pe termen lung-consilier Titlul proiectului: “În Feleac se
construieşte practica UTCN-eşte”POSDRU/189/2.1/G/155931
Coordonator al proiectului de cercetare internațional Optimizing Costs in Water Distribution Networks
în Budapesta, anul 2010.
Membru în echipa de cercetare a 5 contracte de cercetare naționale CNCSIS.
Participant ca prim autor şi co-autor la peste 10 conferinţe naţionale şi internaţionale, dintre
care 5 conferinţe indexate ISI Web of Knowledge.
Membru AGIR București
Membru AMIER Cluj-Napoca
Membru în comitetul științific al revistelor și manifestărilor științifice, organizator de manifestări
stiințifice, recenzor pentru manifestări științifice naționale și internaționale.
Prof. Dr. Ing. Petru Petrina – Cornell University, Ithaca, New York, SUA
Prof. Dr. Ec. Ion Manole – Universitatea Bogdan Vodă, Cluj-Napoca, România
Conf.Dr. Ec. Radu Dorin Lenghel – Universitatea Dimitrie Cantemir, București, Facultatea de
Științe Economice, Cluj-Napoca, România

ANEXE
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Anexa 1

CRITERII DE ACORDARE A GRADAŢIILOR DE MERIT
SECŢIUNEA 1
Realizări ȋn Sistemul Integrat de Evaluare a Activităţilor Didactice,
de Cercetare şi Management (SIMAC)
a. Punctaj SIMAC 2014: 2,972 x 10
b. Punctaj SIMAC 2015: 1,948 x 10
c. Punctaj SIMAC 2016: 4,1813 x 10

= 29.72
= 19.48
= 41.813
= 91.013 puncte

TOTAL 91,013 puncte

SECŢIUNEA 2
Alte activităţi ȋn planul activităţii didactice
(care nu sunt incluse ȋn sistemul integrat de evaluare SIMAC)
a. Discipline noi asimilate, corelate cu standardele internaţionale introduse ȋn planul de
ȋnvătământ
- Bazele contabilitatii, calcul de pret si cost Anul III Inginerie si Management
- Finante si credit Anul II Inginerie si Management
- Bazele economiei si introducere in economia nationala Anul II Inginerie si Management
Total 20 puncte
b. Profesor invitat pentru activităţi didactice la universităţi din ţară/străinătate
Total 0 puncte.
c. Organizarea unor activităţi cu studenţii
- Consultatii
- Pregatirea examenului de licenta cu studentii de la Inginerie Economica care a depasit numarul de
studenti care mi-a fost alocat.
- Pregatirea lucrarilor de Dizertatie cu studentii de la masterul MPEP, fara sa imi fie alocat un
numar pentru indrumare.
- Indrumarea studentilor in cadrul programului de practica aferent proiectului
POSDRU/189/2.1/G/155931 cu titlul „În Feleac se construieşte practica UTCNeşte! In toamna
anului 2015
Total 20 puncte.

d. Dezvoltarea bazei materiale la nivel departamental
-in cadrul poiectului PN-II-RU-TE-2014-4 Interdisciplinaritate si cooperare cu mediul de
afaceri pentru facilitarea angajarii absolventilor din invatamantul universitar tehnica,
Director de proiect Livia Anastasiu, am colaborat la achizitionarea unor programe cum ar fi
Primavera, Project Management.
Total 20 puncte.
e. Dezvoltare de noi laboratoare
-in cadrul poiectului PN-II-RU-TE-2014-4 Interdisciplinaritate si cooperare cu mediul de
afaceri pentru facilitarea angajarii absolventilor din invatamantul universitar tehnica,
Director de proiect Livia Anastasiu, am participat la o instruire de utilizare a programelor
achizitionate, Oracle.
Total 20 puncte.
f. Recunoaşterea performanţelor didactice educaţionale
- care rezulta din evaluarile realizate de catre studenti de la licenta si master.
Total 20 puncte.
g. Activităţi de manageriat în procesul de învăţământ (decan de an, tutoriere ECTS,etc.).
- Membru in comisia de licenta la sectia Inginerie si Management
- Membru in comisia de disertatie la MPEP
- Indrumator de an la anul II, sectia Inginerie Economica
- Decan de suflet la Specializarea Ingineie si Management in anii 2014, 2015,2016.
Total 20 puncte.
h. Alte activităţi educaţionale semnificative
- Resposabil pe departament cu activitatea de cercetare, pentru evaluarea la nivelul facultatii si
universitatii, pentru Departamentul Constructii Civile si Management in anii 2014,2015.
Total 20 puncte.
Punctaj
Subpunct
Echivalent
a
20
b
0
c
20
d
20
e
20
f
20
g
20
h
20
PUNCTAJ TOTAL 140 puncte

SECŢIUNEA 3
Activităţi manageriale şi administrative ȋn sprijinul procesului didactic

şi de cercetare-dezvoltare
a. Funcţii executive de conducere
Total 0 puncte.
b. Funcţii deliberative de conducere
Total 0 puncte.
PUNCTAJ TOTAL 0 puncte

SECŢIUNEA 4
Activităţi la nivel de departament/facultate care nu sunt incluse
ȋn secţiunile anterioare
a. Activitate de ȋntocmire a documentaţiei de acreditare
- Am fost prezenta la discutii cu comisia ARACIS de acreditare a sectieie Inginerie şi
Management, pentru a lamuri si rectifica toate problemele legate de materiile economice,
fiind responsabila cu partea economica.
Total 20 puncte.
b. Activitate de ȋntocmire a statelor de funcţii şi a orarului
Total 0 puncte.
c. Activitatea de promovare, pregătire şi desfăşurare a admiterii
- Promovare Master Managementul proiectelor si Evaluarea Proprietatii prin intalniri cu studentii
Facultii de Constructii- pentru care s-au pregatit documente cu informatii referitoare la continutul
materiilor, activitatilor din cadrul masterului si competenetele obtinute de cursanti.
- Desfasurarea admiterii la master, specializarea MPEP
Total 20 puncte.
d. Activitate ȋn cadrul cercurilor ştiinţifice
Total 0 puncte.
e. Organizarea zilei absolvenţilor
Total 0 puncte.
f. Organizarea concursurilor studenţeşti
Total 0 puncte.
g. Ţinuta morală şi comportarea academică
Total 20 puncte.
h) Alte activitati semnificative la nivel de departament/facultate diferite de cele de la punctele (a-h)
- Responsabil cu realizarea evaluarii departamentului conform cerintelor de evaluare.
- Membru în comisii de concurs posturi didactice
Total 20 puncte.

Punctaj
Subpunct
Echivalent
a
20
b
0
c
20
d
0
e
0
f
0
g
20
h
20
PUNCTAJ TOTAL 80 puncte

TOTAL PUNCTAJ 311,013 puncte

Întocmit,
Conf. dr. ec. Sorina Anamaria Ciplea

Anexa 2

Apreciere sintetica asupra activitatii desfasurate in ultimii 3 ani
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)
b) Punctajul total realizat în anul k-2 de raportare in SIMAC: total echivalent A (1A = 10)
c) Punctajul total realizat în anul k-3 de raportare in SIMAC: total echivalent A (1A = 10)
TOTAL SECŢIUNEA 1

Punctaj
declarat

Punctaj
acordat

41.81
19.48
29.72
91.01

41.81
19.48
29.72
91.01

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

Punctaj
declarat

Punctaj
acordat

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.
e) Dezvoltarea de noi laboratoare.
f) Recunoasteri ale performantelor didactice educationale. Stabilit pe baza evaluarii cadrului didactic.
g) Activităţi de manageriat în procesul de învăţământ (decan de an, tutoriere ECTS,etc.).
h) Alte activităţi educaţionale semnificative diferite de cele de la punctele (a - g).
TOTAL SECŢIUNEA 2

20.00
0.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
140.00

0.00
0.00
20.00
20.00
0.00
20.00
6.67
20.00
86.67

Punctaj
declarat

Punctaj
acordat

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Punctaj
declarat

Punctaj
acordat

20.00
0.00
20.00
0.00
0.00
0.00
20.00
20.00
80.00

2.00
0.00
20.00
0.00
0.00
0.00
20.00
20.00
62.00

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

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.
TOTAL SECŢIUNEA 3
SECTIUNEA 4
Activităţi la nivel de departament / facultate care nu sunt incluse in sectiunile anterioare
a) Activitatea de intocmire a documentatiei de acreditare
b) Activitatea de intocmire a statelor de functii si a orarului
c) Activitatea de promovare, pregatirea, desfasurarea admiterii la licenta, masterat
d) Activitatea in cadrul cercurilor stiintifice studentesti altele decat cele definite la S3-h
e) Organizarea zilei absolventilor, ziua portilor deschise a facultatii
f) Organizarea concursurilor studentesti locale, nationale si internationale
g) Tinuta morala si comportarea academica
h) Alte activitati semnificative la nivel de departament/facultate diferite de cele de la punctele (a-h)
TOTAL SECŢIUNEA 4

OBSERVATII:
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.
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.
Punctajul acordat trebuie sa fie intre 0 si punctajul maxim, nuantat in strict acord cu performantele realizate in cei 3 ani de raportare.
DECAN
DIRECTOR DEPARTAMENT CCM
Conf.dr.ing. Nicolae CHIRA

Conf.dr.ing. Claudiu ACIU

