Anexa 1
RAPORT DE AUTOEVALUARE ASUPRA ACTIVITĂȚII DESFĂȘURATE ÎN ULTIMII
TREI ANI
Conf.dr.arh. Dana OPINCARIU
SECŢIUNEA 1
Realizări raportate în Sistemul Integrat de Evaluare a Activităților Didactice, de Cercetare
şi Management (SIMAC)
a) Punctajul total realizat în anul k-1de raportare în SIMAC: total echivalent A (1A = 10);
b) Punctajul total realizat în anul k-2 de raportare în SIMAC: total echivalent A (1A = 10);
c) Punctajul total realizat în anul k-3 de raportare raportat în SIMAC: total echivalent A (1A =
10)
Notă: k este anul în care se desfășoară concursul de acordare a gradației de merit

Conform extraselor SIMAC (din anexă):
a) Punctaj SIMAC în anul 2017 ( 4.312 ) – 43.12 puncte
b) Punctaj SIMAC în anul 2018 ( 3.146 ) – 31.46 puncte
c) Punctaj SIMAC în anul 2019 ( 4.208 ) – 42.08 puncte
Total Secțiune 1 – 116.66 puncte
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
învăţământ. (maxim 20 puncte)
- Curs Geometria Formelor Arhitecturale anul 2 semestru 1 – Disciplină fundamentală – 2 ore de
curs – din anul 2017 (Anexă link Fișa de disciplină)
20 puncte
c)Organizarea unor activități cu studenții (practică în țară / străinătate, cursuri de vară
etc.) (maxim 20 puncte)
- Practica de vară anul 4 - amenajare interioară hol - Facultatea de Mecanică, amenajare
interioară hol expunere Facultatea de Electrotehnică, Mobilier expunere stand Târg Internațional
Universitar 2017 , Proiect de amenajare interioară clădire Decanat anul 2018 ( Anexa fotografii)
- organizare Școală de vară pentru candidați la admitere FAU în colaborare cu OSUT - 2017,
2018 ( Anexa fotografii)
- coordonator Practică an 1 (2018 – până în prezent) (Anexă link Fișa de disciplină)
20 puncte

d)Dezvoltarea bazei materiale la nivel departamental în concordanţă cu standardele
specifice. (maxim 20 pct).
- Dotare și amenajare și modernizare ateliere Proiectare anii 1, 2, 3, 4, 5 Cladirea CFDP etaj 3,
sala 301, etaj 1 sala 109, Ateliere R. Descartes - cu panouri de expunere mobile și mobilier de
expunere machete (proiectare și urmărire execuție); ( Anexa fotografii)
- Dotare Săli profesorale aferente atelierelor de proiectare - Clădirea CFDP ( anii 1, 2) și ateliere
clădirea R. Descartes anii 3, 4, 5;
- Fond de carte pentru Atelierul anului întâi 2017-2020;
- Machete didactice pentru disciplina Geometria formelor arhitecturale 2017 – 2020, pentru
Proiectare de arh. anul 1 (2019 – machetă sit proiect);
- Dotare cu mostrare, cataloage și reviste de specialitate pentru disciplina Proiectare specializată
Arhitectură de Interior ( Delta Studio, etc) 2017 – 2020
- Achiziționare panouri plexiglas 70x100, 80 buc, 2018 – pentru expoziții FAU
20 puncte
e)Dezvoltarea de noi laboratoare (maxim 20 pct).
- Amenajare (reconfigurare spațiu, mobilare) spațiu laborator PAC și spațiu de cercetare Form
Finding - parter clădirea CFDP;
- Spațiu laborator Machete – Ateliere str. R. Descartes (relocare și dotare spațiu)
20 puncte
f) Recunoașteri ale performanțelor didactice educaționale (maxim 20 pct). Stabilit pe baza
evaluării cadrului didactic.
Avand în vedere conținutul Fișelor centralizate de evaluare pentru Sem 1 și 2 (2017-2018), Sem
1 si 2 (2018-2019), Sem 1 si 2 (2019-2020) – depuse în anexa, prezint succint rezultatele și
punctajul propus:
1. Cum apreciați modul de predare a cadrului didactic?
 Sem.1 2017/18 - 79 din 126 răspunsuri / 62,7 % (Foarte bun și Bun) / Sem.2 2017/18 - 30
din 38 răspunsuri / 78,95 % (Foarte bun și Bun)
 Sem.1 2018/19 - 49 din 54 răspunsuri / 90,74 % (Foarte bun și Bun) / Sem.2 2018/19 - 53
din 61 răspunsuri / 86,89 % (Foarte bun și Bun)
 Sem.1 2019/20 - 33 din 37 răspunsuri / 89,19 % (Foarte bun și Bun) / Sem.2 2019/20 - 13
din 16 răspunsuri / 81,25 % (Foarte bun și Bun)
2. Cum apreciați relația cadru didactic – student?
 Sem.1 2017/18 - 87 din 126 răspunsuri / 69,04 % (Foarte bună și Bună) / Sem.2 2017/18 33 din 38 răspunsuri / 86,84 % (Foarte bună și Bună)
 Sem.1 2018/19 - 50 din 54 răspunsuri / 92,59 % (Foarte bună și Bună) / Sem.2 2018/19 - 59
din 61 răspunsuri / 96,73 % (Foarte bună și Bună)
 Sem.1 2019/20 - 35 din 37 răspunsuri / 94,60% (Foarte bună și Bună) / Sem.2 2019/20 - 14
din 16 răspunsuri / 87.50 % (Foarte bună și Bună)
3. Cum apreciati calitatea informatiilor transmise, a suportului de curs/aplicatii si/sau a
materialelor bibliografice (daca este cazul) ?
 Sem.1 2017/18 – 82 din 126 răspunsuri / 65,08 % (Foarte bună și Bună) / Sem.2 2017/18 30 din 38 răspunsuri / 81,08 % (Foarte bună și Bună)
 Sem.1 2018/19 - 47 din 54 răspunsuri / 87,03 % (Foarte bună și Bună) / Sem.2 2018/19 - 55
din 61 răspunsuri / 90,17 % (Foarte bună și Bună)



Sem.1 2019/20 - 32 din 36 răspunsuri / 88.89 % (Foarte bună și Bună) / Sem.2 2019/20 - 16
din 16 răspunsuri / 100 % (Foarte bună și Bună)
4. Modalitatea de evaluare a activitatii si cunostintelor a fost corecta si obiectiva ?
 Sem.1 2017/18 - 114 din 126 răspunsuri / 90,47 % (Da și Parțial) / Sem.2 2017/18 – 37 din
38 răspunsuri / 97,37 % (Da și Parțial)
 Sem.1 2018/19 - 54 din 54 răspunsuri / 100 % (Da și Parțial) / Sem.2 2018/19 - 60 din 61
răspunsuri / 98,36 % (Da și Parțial)
 Sem.1 2019/20 - 36 din 36 răspunsuri / 100 % (Da și Parțial) / Sem.2 2019/20 - 16 din 16
răspunsuri / 100 % (Da și Parțial)
20 puncte
g) Activităţi de manageriat în procesul de învăţământ (decan de an, tutorat ECTS, etc.)
(maxim 20 p
Decan de an 1 - Coodonarea disciplinelor anului întâi - Proiectare, Studiul Formelor, Perspectivă
si corelarea cu celelate discipline, coordonare și consiliere a studenților din anul întâi.
20 puncte
h) Alte activități educaționale semnificative diferite de cele de la punctele (a-g) (maxim 20
pct)
- Participare Workshop internațional studențesc Revitalisation des “centres mineurs” projet à
Sebeş en Roumanie - Baia Populară Sebeș , în colaborare cu Ecole Nationale Supérieure
d’Architecture de Clermont-Ferrand (profesor invitat în cadrul workshopului, 2019)
Organizare cursuri cu invitați:
- Curs cu invitați Sustainable Design – Research as a tool for architectural design - Conferința
Dr.Andras Reith (Budapesta), 2018 (în colaborare cu OAR Transilvania) (în cadrul disciplinei
Geometria formelor arhitecturale, an 2) ( Anexa afis)
- Curs cu invitați Drawing – Project – Urban Planning – Exegesis of knowledge - prof. Giulia
Pellegri și Michela Scaglione (Genova), 2019 (în cadrul disciplinei Perspectivă, an 1) ( Anexa
afis)
20 puncte
Total Secțiune 2 – 140 puncte
OBSERVAȚII
Criteriile de evaluare definite în această secțiune sunt complementare celor incluse în secțiunea
anterioară. Se accentuează faptul că punctajul acordat la fiecare ectivitate să fie între 0 și
punctajul maxim (20 puncte), nuanțat în strict acord cu performanțele realizate în cei 3 ani de
raportare. Toate activitățile din această secțiune trebuie detaliate (confirmate prin documente
acolo unde este cazul ) de către candidat în fișa de autoevaluare (pentru ultimii 3 ani). Punctajul
final de la această secțiune este confirmat apoi de către directorul de departament în fișa sintetică
de evaluare.
Pentru acordarea gradației de merit la această secțiune este obligatorie obținerea unui minim de
40 puncte cumulat pentru toți cei 3 ani de raportare.

SECŢIUNEA 3
Activități manageriale și administrative în sprijinul procesului didactic si de cercetare –
dezvoltare
a) Funcţii executive de conducere (punctajul se acordă pentru ultimii 3 ani):
1)Rector
30 pct.
2)Prorector
25 pct.
3)Decan
20 pct.
4)Prodecan
15 pct.
5) Director de departament
20 pct.
b) Funcții deliberative de conducere:
1) Președinte al Senatului
25 pct.
2) Vicepreşedinte al Senatului
20 pct.
3) Cancelar al Senatului
15 pct.
4) Alte funcții de conducere asociate activităților desfășurate în interiorul
instituției(departamente la nivel instituțional, comisiile senatului, consiliile facultaților, consiliile
de departament, sindicat, comisia de etica, etc.).
10 pct.
-Prodecan Facultatea de Arhitectura si Urbanism 2016-2020 – 15 puncte
-Membru Birou Consiliu Departament Arhitectura 2016-2020 – 5 puncte
Total Secțiune 3 – 20 puncte
SECŢIUNEA 4
Activități la nivel de departament/facultate care nu sunt incluse în secțiunile anterioare
a) Activitatea de întocmire a documentației de acreditare (maxim 20 pct).
Activități în cadrul întocmirii dosarului pentru acreditare, sem 1 – anul 2019:
- Întocmire lista situația spațiilor FAU și a destinațiilor acestora;
- Colecție de fotografii referitoare la activitați extradidactice (simpozioane, conferințe, expoziții)
anexate documentelor din dosarul ARACIS
10 puncte /…… puncte
b)Activitatea de întocmire a statelor de funcții și a orarului (maxim 20 pct).
Participare la întocmire Orar semestrul 1 și 2, perioada 2017-2020
10 puncte /……puncte
c)Activitatea de promovare, pregătirea, desfășurarea admiterii la licență, masterat (maxim
20 pct)
- Curs Pregătire pentru Admitere perioada 2016-2019 – organizator și cadru didactic Desen Liber
(Anexa afis)
- Lansare, administrare și comunicare - Pagina Facebook CURS PREGATIRE FAU - ca mediu
de promovare și interacțiune cu viitorii candidați (Anexa pagina Facebook)
- Activități de promovare prin discursuri în cadrul Școalii de vară FAU, în colaborare cu AstA și
OSUT 2017-2018

- Vizite și discurs de promovare FAU la Liceul de Arte Romulus Ladea din Cluj 2017-2019
(Anexe fotografii)
- Vizită și discurs de promovare la Liceul de Arte Corneliu Baba, Bistrița, iunie 2018
20 puncte /....... puncte
d)Activitatea în cadrul cercurilor științifice studentești altele decât cele definite la S2 h(maxim 20 pct).
- Membru în comitetul de organizare si în comisia de evaluare a lucrărilor stiințifice la : Sesiunea
Națională de Comunicări Științifice Studențești - Ediția a XVIII-a, 17-18 mai 2019; Sesiunea
Nationala de Comunicari Stiintifice Studentesti Editia a XVII-a – Construcții – Instalații –
Arhitectură, 17-20 mai 2018; Sesiunea Nationala de Comunicari Stiintifice Studentesti Editia a
XVI –a, 17-21 mai 2017 (Anexe fotografii)
20 puncte /.........puncte
e) Organizarea zilei absolvenților, ziua porților deschise a facultății (maxim 20 pct).
- Colaborare la organizarea Festivității Absolvenților – discurs
- Coordonarea echipelor de studenți de an 4 pentru pregătirea Expozițiilor de Proiecte de diplomă
FAU UTCN, pentru realizarea materialelor de promovare și vernisare – în anii 2017 (Pavilionul
Casino Parcul Central), 2018 (cladirea CFDP - FAU), 2019 (ateliere R.Descartes, FAU, realizare
instalație publicitară a evenimentului în curtea R.Descartes) (Anexe fotografii)
20 puncte /…... puncte
f)Organizarea concursurilor studențești locale, naționale și internaționale (maxim 20
puncte)
- Elaborare temă concurs studențesc interdiscipinar Tânăr Inginer – 2018, coordonare echipe de
studenți arhitecți (anexa afis)
- Organizator concurs studențesc Iluminat arhitectural pentru fațadele clădirilor UTCN , 2018
(elaborare afis / concurs în colaborare cu prof.dr.ing. Dorin Beu ) (anexa afis)
- Coordonator proiect participant concurs Reconfigurare spații interioare Cantină Observator;
organizare expoziție proiecte în clădirea CFDP (2018)
20 puncte/…....puncte
g)Ținuta morală și comportarea academică (maxim 20 p)
- Discurs în calitate de Prodecan la Festivitatea de deschidere a anului Universitar 2017-2019
- Organizare ora de dirigentie în calitate de decan de an 1 2017-2020
- Consiliere studenți an 1 în probleme legate de activitatea didactică și de integrare în colectiv
2017-2020
20 puncte/……puncte
h)Alte activităţi semnificative la nivel de departament/ facultate diferite de cele de la
punctele (a -g). (maxim 20 pct)
- Organizare expoziții semestriale de proiecte anul 1 Proiectare, anul 1 Studiul Formelor și
Geometria formelor Arhitecturale în cadrul Atelierului an 1, Clădirea CFDP, în perioada 20172020

- Participare la realizarea unor sigle /elemente de imagine a FAU: sigla actuală a F.A.U., sigla
A50 (Aniversarea a 50 ani de învățământ de ahitectură la Cluj)
- Participare la Concurs de idei privind amenajarea clădirilor din Cluj-Napoca de pe strada
Barițiu nr. 4-6-8 (anexa link Raport Decan FAU)
- inițierea unor întâlniri periodice în cadrul unui cerc de cadre didactice Fauhaus (pentru
îmbunătățirii actului didactic ) (anexa fotografie 2019)
- Membru în Comisia de Disertatii – FAU – an univ. 2017/18; 2019/20
- Membru în comisii de susținere a referatelor în cadrul Școlii Doctorale (2017-2020)
- Membru în comisii susținere Doctorat (2017-2020)
20 puncte/…….puncte
Total Secțiune 4 – 140 puncte/.................... puncte
OBSERVAŢII:
Punctajul de la secțiunea 4 este atribuit integral de către directorul de departament, cu acordul
consiliului de departament din care provine candidatul, calculat pe durata ultimilor 3 ani. Se
accentuează faptul că punctajul acordat la fiecare activitate trebuie să fie între 0 şi punctajul
maxim (20 puncte), nuanțat în strict acord cu performanţele realizate în cei 3 ani de raportare.
Toți candidații pentru acordarea gradațiilor de merit sunt clasificați în ordinea descrescătoare a
punctajului obținut la această secțiune, (loc 1, 2, 3, .. etc.).

Total – 416,66 puncte/............. puncte

Conf.dr.arh. Dana OPINCARIU

