Către,
Conducerea Facultății de Construcții

Subsemnatul dr.ec. dr. ing.

Dorin MAIER, având funcția de Șef de lucrări în cadrul

Departamentului Construcții Civile și Management, Facultatea de Construcții, vă rog să-mi
aprobați înscrierea la concursul de acordare a gradației de merit, începând cu anul universitar
2017-2018.
Anexez cererii dosarul de concurs întocmit conform ”Metodologiei de organizare și desfășurare
a concursului pentru atribuirea gradațiilor de merit personalului didactic din Universitatea
Tehnică Cluj-Napoca” aprobată de Senatul Universitar prin HSU 508/13.11.2015

Cluj-Napoca

Semnătura

31.10.2017

Șef l. dr.ec. dr. ing. Dorin MAIER

Decan

Director Departament CCM

Conf. dr. ing. Nicolae CHIRA

Conf. dr. ing. Claudiu ACIU

Curriculum Vitae
INFORMAŢII PERSONALE

MAIER Dorin

Maier Dorin
Str. Moților, nr1, ap.54, Cluj - Napoca
0748 348 793
dorin.maier@gmail.com, dorin.maier@ccm.utcluj.ro

Sexul M | Data naşterii 21.12.1984 | Naţionalitatea român

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ
2014 februarie - prezent

Șef de lucrări
Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, Facultatea de Construcții ,
Departamentul Construcții Civile și Management , str. Memorandumului, nr. 28, www.utcluj.ro
Tipul sau sectorul de activitate Învățământ superior

2012 – 2014 februarie

Cadru didactic asociat
Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, Facultatea de Construcții ,
Departamentul Construcții Civile și Management , str. Memorandumului, nr. 28, www.utcluj.ro
Tipul sau sectorul de activitate Învățământ superior

2009 - 2012

Doctorand cu frecvență
Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, Facultatea de Construcții ,
Departamentul Construcții Civile și Management , str. Memorandumului, nr. 28, www.utcluj.ro
Tipul sau sectorul de activitate Învățământ superior

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

2012 - 2015

Diploma de Doctor în Economie

Scrieţi nivelul EQF,
dacă îl cunoaşteţi

Academia de Studii Economice din București


2009- 2012

Dezvoltarea unui model de sistem de management al inovării ca parte a
sistemului integrat de management calitate – mediu - securitate în contextul
globalizării afacerilor

Diplomă de Doctor în Inginerie Civilă

Scrieţi nivelul EQF,
dacă îl cunoaşteţi

Universitatea Tehnică din Cluj - Napoca, Facultatea de Construcții

2008-2010

Acoperişuri uşoare din lemn şi lemn lamelat încleiat asociat cu alte materiale

Diplomă de Master, Specializarea: Managementul Firmelor de
Comerţ,Turism şi Servicii

Scrieţi nivelul EQF,
dacă îl cunoaşteţi

Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Ad-ţie Publică
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Curriculum Vitae
Tema lucrării de disertaţiei: „Educaţia în perspectiva secolului XXI”


2004-2008

MAIER Dorin

Scrieţi nivelul EQF,
dacă îl cunoaşteţi

Certificat de absolvire – modulul psihopedagogic

Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic
Scrieţi nivelul EQF,
dacă îl cunoaşteţi

Inginer Licențiat
2012-2016
Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, Facultatea de Construcții
Specializarea Construcții Civile, Industriale și Agricole cu predare în limba engleză

2003-2008

Scrieţi nivelul EQF,
dacă îl cunoaşteţi

Inginer Diplomat
Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, Facultatea de Silvicultură

Tema lucrării de licenţă: „Optimizarea şarpantelor de lemn pe scaune în contextul schimbărilor
climatice”
Scrieţi nivelul EQF,
dacă îl cunoaşteţi

Diplomă de Bacalaureat
1999-2003

Liceul Teoretic ”O. C. Tăslăuanu”, Toplița, jud. Harghita
▪ Specializarea Matematică - Informatică

COMPETENȚE PERSONALE
Limba maternă

română

Alte limbi străine cunoscute

engleză

ÎNȚELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

C1

C1

C1

C1

C1

LCCI English profiency certificate JETSET, level 5 with distinction, Seria 20226070

franceză

B1

B1

B1

B1

B1

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

Competenţe de comunicare

Spirit de lider și consilier, cooperant, sociabil, generos, abilități de comunicare – ascultare - înțelegere.
Spirit de echipă: am experiența muncii în echipă încă din facultate, când am participat la activitățile
presupuse de proiectele practice și de cercetare derulate în cadrul facultății.

Competenţe
organizaţionale/manageriale

Bune aptitudini în coordonarea activităţii unui colectiv de persoane, responsabil pentru deciziile
adoptate, dovada fiind funcția de profesor.
Comunicativ, etic, organizat, analitic, eficient, răbdător, pragmatic, orientat spre scop, creativ,
perseverent, vizionar.

Competenţe informatice

Permis de conducere

Proiectant licențiat al softurilor RoofCon, TrussCon
Foarte bune cunoştinţe de utilizare software - proiectare AutoCAD
▪ Cunoştinţe temeinice de utilizare a calculatorului MS Office, MathCAD

▪ Categoria B
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Curriculum Vitae

MAIER Dorin

INFORMAȚII SUPLIMENTARE
Publicaţii

44 lucrări științifice, o lucrare didactică și două cereri de brevet dintre care:
- 2 articole publicate in reviste indexate ISI
- 20 Lucrări științifice publicate în ISI proceedings
- 6 Lucrări publicate în proccedings-uri indexate BDI
- 9 Articole publicate in reviste indexate BDI
- 7 articole neindexate
- 1 carte
2 cereri de brevet
▪ Nr. OSIM A/00295/04.04.2011, „O construcție deosebită pentru realizarea unei săli de întruniri și
festivități”
▪ Nr. OSIM A/00757/25.10.2012, „Un nou tip de fermă modernă cu structură spațială pentru realizarea
acoperișurilor clădirilor civile, industriale și agricole”

Proiecte
Participare în 2011, la Regional Holcim Awards Competition, cu proiectul: A special Glulam
Construction for Meatings and Festivities, Arieșeni, România
Afilieri

Membru în :

Research Center for Business Administration, din cadru ASE București

Octombrie 2017
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Anexa 1
Raportul de autoevaluare asupra activității desfășurate în ultimii 3 ani
SECȚIUNEA 1
Realizări raportate in Sistemul Integrat de Evaluare a Activităților
Didactice, Cercetare si Management (SIMAC)
a) Punctajul total realizat în anul 2016 de raportare in SIMAC: total
echivalent A (1A = 10)
b) Punctajul total realizat în anul 2015 de raportare in SIMAC: total
echivalent A (1A = 10)
c) Punctajul total realizat în anul 2014 de raportare in SIMAC: total
echivalent A (1A = 10)
TOTAL SECȚIUNEA 1

Punctaj
SIMAC

Punctaj
declarat

5.00

50.01

4.04

40.37

2.77

27.72

11.81

118.10

La aceasta secțiune este obligatoriu un minim cumulat pe cei 3 ani de
puncte după cum urmează: șef lucrări: 15 puncte;
SECȚIUNEA 2
Alte realizări in planul activității didactice (care nu sunt incluse in sistemul
integrat de evaluare SIMAC)
a) Discipline noi asimilate, corelate cu standardele naționale introduse în planul de
învățământ.
- Tehnici de comunicare, curs și seminar, an IV ACH
- Economy and legislation, curs si seminar, an II Civil
- Tehnologii speciale pentru lucrări nestructurale, curs si laborator, an I ITS
- Buildings technology I, laborator, an III Civil
- Buildings Technology II, laborator, an IV Civil
- Evaluarea investițiilor imobiliare I și II, laborator, an I și an II master MPEP
b) Profesor invitat pentru activități didactice la universități din țară/ străinătate.

Punctaj
declarat

20.00

- Profesor invitat in cadrul seminarul științific ”Dezvoltarea Sustenabilă și Buna
Guvernanță în Contextul Globalizării”, Academia de Studii Economice din București,
20 iunie 2014, titlul prelegerii: ”Dezvoltarea de strategii inovatoare pentru o tranziție
de succes către un viitor sustenabil în România și Europa”
- Profesor invitat in cadrul seminarul științific ”Dezvoltarea unor afaceri sustenabile
și responsabile în contextul globalizării”, Academia de Studii Economice din
București, 22 mai 2015, titlul prelegerii: ”Sisteme inovative integrate de management
pentru managementul continuității afacerilor”

20.00

- Profesor invitat in cadrul seminarul științific ” Managementul Calității și Excelența
în Afaceri”, Academia de Studii Economice din București, 22 mai 2016, titlul
prelegerii: ”Dezvoltarea unui sistem de management al inovării ca parte a sistemului
integrat calitate-mediu securitate”
c) Organizarea unor activități cu studenții (practică în tara/ străinătate, cursuri de
vară, etc.).
- Consultații cu studenții de la licență și master în vederea elaborării unor studii și
cercetări

20.00

- Vizite pe șantier cu studenții din anul II secția română și secția engleză în anul
2014 și 2015, locație șantiere Citadela Residence Cluj-Napoca, Riviera Luxury
Residence Cluj Napoca
d) Dezvoltarea bazei materiale la nivel departamental în concordanță cu
standardele specifice.
- repararea bazei de calculatoare din laboratoare si din birourile cadrelor didactice
- atragerea unui contract de sponsorizare, în valoare de 11 950 Euro, pentru un soft
de întocmire devize, (eDevize Plus)
e) Dezvoltarea de noi laboratoare.
- dezvoltarea infrastructurii, reorganizarea si dotarea cu videoproiectoare și ecrane
de proiecție a laboratoarelor 406 si 407 in vederea desfășurării activităților didactice
f) Recunoașteri ale performantelor didactice educaționale. Stabilit pe baza
evaluării cadrului didactic.
g) Activități de manageriat în procesul de învățământ (decan de an, tutoriere
ECTS, etc.).
- Tutore de an la anul I Master ITS începând cu anul 2014
- Membru comisia de admitere si disertație master ITS, sesiunile iulie si septembrie
începând cu anul 2014
h) Alte activități educaționale semnificative diferite de cele de la punctele (a - g).
- recenzor la reviste de specialitate indexate ISI (Total Quality Management &
Business Excellence) si BDI (Business and Management Journal, International
Invention Journal of Arts and Social Sciences, The Journal of Organizational
Knowledge Management )
- recenzor la manifestări științifice internaționale (28th IBIMA conference in Seville,
Spain 9-10 November 2016, 27th IBIMA conference in Milan, Italy 4-5 May 2016,
ECMLG 2014 10th European Conference on Management Leadership and
Governance Zagreb, Croatia)
TOTAL SECȚIUNEA 2

20.00

20.00
20.00

20.00

20.00

160.00

Obligatoriu minim 40 de puncte cumulat pentru toti cei 3 ani de raportare

SECȚIUNEA 3
Activități manageriale și administrative în sprijinul procesului didactic, de
cercetare-dezvoltare, etc.
a) Funcții executive de conducere (punctajul se acorda pentru ultimii 3 ani):
1) Rector
2) Prorector
3) Decan
4) Prodecan
5) Director de departament
b) Funcții deliberative de conducere:
1) Președinte al senatului
2) Vicepreședinte al senatului
3) Cancelar al senatului
4) Alte funcții de conducere asociate activităților desfășurate in interiorul
instituției.
TOTAL SECȚIUNEA 3

Punctaj
declarat
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

SECȚIUNEA 4
Activități la nivel de departament / facultate care nu sunt incluse in secțiunile
anterioare
a) Activitatea de întocmire a documentației de acreditare
- participare la întocmirea documentației de acreditare a specializării Inginerie
Economică în anul 2014
b) Activitatea de întocmire a statelor de funcții și a orarului
- introducerea în sistemul informatic a statelor de funcții pentru anul 2016-2017
c) Activitatea de promovare, pregătirea, desfășurarea admiterii la licența, masterat
- participarea activă și întocmirea de materiale pentru acțiunile de promovare a
programelor de masterat ITS și MPEP, sesiunile de admitere iulie și septembrie din
anii 2014, 2015 și 2016.
d) Activitatea in cadrul cercurilor științifice studențești altele decât cele definite la
S3-h
e) Organizarea zilei absolvenților, ziua porților deschise a facultății
f) Organizarea concursurilor studențești locale, naționale si internaționale
g) Ținuta morala si comportarea academică
h) Alte activități semnificative la nivel de departament/facultate diferite de cele de la
punctele (a-h)
- Gestionar al gestiunilor 196, 195 , 1184 și 1148 din cadrul Departamentului CCM
din anul 2014
- Responsabil SSM la nivelul departamentului, completarea si actualizarea
caietelor de PSI din anul 2016
- Membru in comisia de promovare a cadrelor didactice din învățământul superior
(Dumitran Mihaela)
TOTAL SECȚIUNEA 4

OBSERVAȚII:
a) Punctajul de la secțiunea 2 este confirmat de către directorul de departament. Se
accentuează ca punctajul acordat trebuie sa fie intre 0 si punctajul maxim, nuanțat
in strict acord cu performantele realizate in cei 3 ani de raportare.
b) Punctajul de la secțiunea 3 este acordat de către directorul de departament din
care provine candidatul , calculat pe durata ultimilor 3 ani pentru toate funcțiile
deținute.
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, nuanțat in strict acord cu
performantele realizate in cei 3 ani de raportare.

Data
31.10.2017

Întocmit
Șef l. dr. ec. dr. ing. Dorin MAIER

Punctaj
declarat
15.00
10.00

20.00

0.00
0.00
0.00
20.00

20.00

85.00

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

50.01
40.37
27.72
118.10

50.01
40.37
27.72
118.10

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
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
160.00

0
6.67
20
20
0
20
20
20
106.67

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

15.00
10.00
20.00
0.00
0.00
0.00
20.00
20.00
85.00

1
0
20
0
0
0
20
20
61.00

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

