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      Către, 

Conducerea Departamentului de Chimie și Biologie 

Centrul Universitar Nord din Baia Mare 

Universitatea Tehnică din Cluj Napoca 

 

 

 

 Subsemnatul Dippong Thomas Peter, conferențiar în cadrul Departamentului 

de Chimie și Biologie, Centrul Universitar Nord din Baia Mare, Universitatea 

Tehnică din Cluj Napoca, vă rog să-mi aprobați înscrierea la concursul pentru 

obținerea gradației de merit începând cu anul universitar 2020-2021. 

Anexez prezentei cereri dosarul de înscriere conform Metodologiei de organizare şi 

desfăşurare a concursului pentru atribuirea gradaţiilor de merit personalului didactic 

din Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, aprobată de Senatul universitar. 

 

 

 

Baia Mare          Semnătura 

29.10.2020      Conf. univ. dr. Dippong Thomas 
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INFORMAŢII PERSONALE DIPPONG THOMAS PETER 
 

 

 Piața Unirii, nr 9A, Seini, 435400, Romania 

 0745545851 

 dippong.thomas@yahoo.ro  
 

Sexul Masculin  | Data naşterii 24/05/1979 | Naţionalitatea română 

Permis de conducere: categoria B 

 
 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 

 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

  

2016-prezent Conferentiar universitar dr 
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia Mare, Facultatea de Științe, 
Departamentul Chimie-Biologie, str. Dr. Victor Babes 62/A, Baia Mare, Maramureș, Romania, 
http//stiinte.utcluj.ro 

▪ Responsabil discipline:  Coloizi/Coloizi în industria alimentară, Analiza fizico-chimică,  Tehnici 
avansate de analiză instrumentală, Analize senzoriale, Aditivi alimentari și ingrediente, Tehnici 
cuplate de analiză. E-learning  in chimie 

Tipul sau sectorul de activitate  Invățămânat superior 
 

2011-2016 

 

Sef lucrări dr 
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia Mare, Facultatea de Științe, 
Departamentul Chimie-Biologie, str. Dr. Victor Babes 62/A, Baia Mare, Maramureș, Romania, 
http//stiinte.utcluj.ro 

▪ Responsabil discipline:  Coloizi/Coloizi în industria alimentară, Analiza fizico-chimică și senzoriala I, 
Analiza fizico-chimică si senzorială II/Tehnici avansate de analiză instrumentală, Aditivi alimentari și 
ingrediente, Tehnici cuplate de analiză, Analiza prin spectrometrie atomică și moleculară 

Tipul sau sectorul de activitate  Invățămânat superior 

2010-2020 Manager Contract 

SC Apaserv Satu Mare SA,Str Gara Ferastrau 9/A, Satu Mare, Romania, www.apaservsm.ro 

▪ Supervizarea lucrărilor de construcție a stațiilor de epurare Livada și Negrești-Oaș. Verificarea 
proiectelor tehnice mecanice, construcții, electrice, SCADA. Verificarea respectării caietului de 
sarcini și a studiului de fezabilitate . Participarea  în comisia de evaluare și atribuire a contractelor de 
lucrări.  Urmărirea evoluției lucrărilor de execuție 

Tipul sau sectorul de activitate   Implementarea proiectelor de constructii Stații de epurare 

 

2009 

 

Inginer chimist 

SC HANNA INSTRUMENTS ROMANIA SRL, Str Hanna, Nusfalău, Sălaj, Romania, 
www.hannainst.ro 

▪ Responsabil discipline:   Îmbunătățirea și perfecționarea metodelor existente. Testarea și calibrarea 
aparatelor colorimetrice, pH-metrice, conductometrice, turbidimetrice. 

Tipul sau sectorul de activitate   Producție/Cercetare 

2004-2008 Doctor în chimie  

Universitatea Politehnica Timișoara, Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria Mediului 

Domeniul de doctorat – Chimie, Conducător doctorat: Prof. dr. Stefănescu Mircea 

▪ Titlul tezei: Nanomateriale pe bază de cobalt dispersate şi nedispersate în matrice de silice 
 

2003-2004 Diplomă de master  

Universitatea Politehnica Timișoara, Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria Mediului 

În specializarea  Produse de Sinteză Organică, Fină, Semisinteză şi Naturale 

▪ Discipline relevante studiate: Metode spectroscopice de determinare a structurii, Metode 
cromatografice de analiză, Biotransformari enzimatice, Startegia sintezei organice fine 

 

2003-2004 
 

Diplomă de inginer. Inginer Diplomat 
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FORMARE PROFESIONALĂ     

 

COMPETENΤE PERSONALE   

 

@ 

 

Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Satu Mare 

Universitatea Politehnica Timișoara, Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria Mediului 

În specializarea Tehnologia Substanțelor Organice 

▪ Discipline relevante studiate: Metode spectroscopice si cromatografice, Chimia organică, 
Coloranți, Medicamente de sinteză, Cinetica reacțiilor chimice, Biochimie, Automatizarea 
proceselor chimice, Tehnologie chimică, Optimizarea proceselor chimice, Mecanisme de reactie 

2012-2014 

 

 

 
 

2012 

 

2011 

Formare abilități manageriale și abilități în tehnologia apei - Formator Louis Berger SRL  

Managementul Contractelor de lucrări și Modalități practice de folosire a condițiilor FIDIC, 
Soluționarea Disputelor cu Contractorii. Recepția Lucrărilor. Management Financiar. Achiziții publice 
Managementul Proiectului – Implementarea Proiectului Noi tehnologii, echipamente și instrumente 
mecanice, automatizări și SCADA 
 

Formator in Managementul proiectelor - ORACLE UNIVERSITY 
Advanced Project Management in Primavera P6 
 

Formator Deutcher Expertenrat fur Umwelttechnologie und Infrastruktur eV 
Procesul nămolului activ (nitrificarea, denitrificarea, eliminarea fosforului). 
Tratarea anaerobică a apei uzate și procesul de tratare a apei potabile. 
Operarea stațiilor de epurare. Decantoarele secundare și balanța masică de nămol. 
Tratarea apei uzate în zonele rurale. Bioreactoare cu membrană 
Tratarea mirosurilor din stațiile de epurare 

Limba(i) maternă(e) Română  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Engleza B1  B1  B1  B1  B1  

Maghiară B1  B1  B1  B1  B1  
 

Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar  -  B1/B2: Utilizator independent  -  C1/C2: Utilizator experimentat  
 

Competenţe de comunicare  ▪ Bune competențe de comunicare,  dobândite prin experiența la locul de muncă, comunicarea cu 
elevii și studenții, participarea la evenimente științifice și diferite grupuri de lucru. Competențe 
dobândite în cadrul proiectelor de cercetare prin colaborarea cu diferite instituții partenere. 

▪ Communicare, seriozitate, punctualitate, flexibilitate si adaptabilitate 
 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenţe digitale 

 

 

▪ Competențe organizatorice dovedite prin organizarea de manifestări științifice atât pentru studenți cât 
și pentru cadrele didactice  (Simpozionu de comunicări științifice ale studenților”, Workshop-ul “De la 
rețetele de acasă la rețete inovatoare” și Simpozionul: ”Strategii didactice moderne în științele naturii 
cu participarea cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și universitar”) 

▪ Experinența managerială se datorează coordonarii de proiecte de cercetare, respectiv în organizarea 
și mobilizarea echipei de cercetare în ceea ce privește realizarea unor lucrări științifice.  

▪ Organizarea vizitelor tehnice cu studentii specializărilor Ingineria Produselor Alimentare, Controlul și 
Expertiza Produselor Alimentelor anii I-IV, Chimie III, Biologie I-III, la agenții economici din Austria 
(Zotter, Goelles), Alba (Albalact, Albacher, Jidvei, Alpin 47Lux, Apulum), Cluj (Napolact, ICIA), Bihor 
(European Food, European Drinks, Izvorul Minunilor); Satu Mare (SamMills, Ave Impex, Wavi, 
Ardealul, Fabrica de bere, Uzina de apa), Maramureș (Ghitta, Cetina, Galactic, Cernestean, Brutaria 
Baia Sprie, Uzina de apa si Stația de epurare Baia Mare) în perioada 2017-2020. 
 

▪ Bune cunoaştințe a instrumentelor Microsoft Office™ și web design: Macromedia Dreamweaver  

▪ Bune cunoaştințe a softurilor de calcul statistic: Statgraphics, Origin, Statistica, Table Curve 2D/3D 

▪ Bune utilizări internet, documentare prin folosirea bazelor de date electronice 

▪ Bune cunoştinţe de editare foto, dobândite ca fotograf amator 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

▪ O bună cunoaștere a proceselor coloidale, aplicatii ale coloizilor si aditivilor în industria alimentara si 
chimie, expertiză în domeniu analizei fizico-chimice si senzoriale.   

▪ Operare pe spectrofotometru UV-VIS, FT-IR, spectrometru de absorbție atomică, HPLC, GC. 

▪ Interpretarea spectrelor UV-VIS, FT-IR, MS, 1H-RMN, 13C-RMN, Mossbauer, analiza BET, 
interpretarea difractogramelor XRD, a diagramelor TG-DTG-DTA-MS, VSM și fotocataliză. 

▪ Interpretarea imaginilor AFM, TEM-EDX, SEM-EDX. 

▪ Diseminarea rezultatelor și analiza critică, efectuarea și optimizarea analizelor fizico-chimice, 
testarea, dezvoltarea-validarea de metode de analiză, instruirea studenților, a masteranzilor etc 
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Baia Mare                                                                                                                        Conf. Univ. dr. ing. Dippong Thomas 

29.10.2020          
           

Publicaţii 
 

 

 

Citări 
 

Proiecte 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Profesor Invitat 
 

 

Conferinţe 

 
 

Distincţii și premii 

 
Calitatea de recenzor 

 

▪ Autor în 16 cărți de specialitate și un capitol de carte indexat Web of Science. 

▪ 105 de articole sțiințifice interne și internaționale 
 

▪ 433 in Web of Science 
 

▪ Manager Contract  în cadrul proiectului Reabilitarea și extinderea Stației de epurare a apelor uzate 
din orașul Negrești Oaș și construirea unei Stații de epurare în orașul Livada - nr 16556/31.10.2013, 
SMIS code 17102  

▪ Membru în proiectul internaţional transfrontalier Hungarian-Romanian HURO/0901/135/2.2.3 - 
Elaboration of soil strategy for the Nyirseg region and Bihor mountains based eu soil directives 

▪ Membru in proiectul PN II nr 26/2007 -  Cercetări complexe asupra obţinerii şi proprietăţilor 
magnetice ale sistemelor de nanoparticule pe bază de CodFe3-dO4 surfactate/nesurfactate şi 
biocompatibile cu potenţiale aplicaţii în terapia cancerului 

▪ Membru în grantul CNCSIS nr. 728 - Cercetări fundamentale şi fundamental-aplicative asupra 
sistemelor de nanoparticule ferimagnetice, spinelice, disperse 

▪ Universitatea Babes-Bolyai, Universitatea Transilvania, Universitatea Sapienza, Institutul de 
Cercetări pentru Instrumentaţie Analitică, Cluj-Napoca, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare 
pentru Tehnologii izotopice și moleculare din Cluj Napoca 

▪  

▪  

▪ Participarea la 34 de conferințe internaționale și naționale organizate în Brazilia, Italia, Germania, 
Ungaria și Romania 
 

▪ JTAC Travel Grant 2019 acordat de revista ISI Journal Thermal Analysis and Calorimetry (Q2 –2.45) 
 
 

▪ Sunt recenzor la 30 reviste ISI și 10 BDI 
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           Anexa 1 

CRITERIILE DE ACORDARE A GRADAȚIEI DE MERIT 
 

SECTIUNEA 1 
 

Realizari raportate in Sistemul Integrat de Evaluare a Activitatilor Didactice, Cercetare 

si Management (SIMAC)  

Anul Punctaj 

SIMAC 

Punctaj 

acordat 

a)  Punctajul total realizat în anul 2019 de raportare in SIMAC:  total 

echivalent A (1A = 10) 

40.32 403.16 

b)  Punctajul total realizat în anul 2018 de raportare in SIMAC:  total 

echivalent A (1A = 10) 

16.00 160.03 

c)  Punctajul total realizat în anul 2017 de raportare in SIMAC:  total 

echivalent A (1A = 10) 

16.38 

 

163.79 

TOTAL SECŢIUNEA 1 (minimum 21 puncte) 72.70 726.98 

Documentul este captat de pe SIMAC în Anexa 3 

 

SECTIUNEA 2 

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

evaluare SIMAC) 

Alte realizari in planul activitatii didactice (care nu sunt incluse in sistemul 

integrat de evaluare SIMAC) 

Punctaj 

declarat 

a) Discipline noi asimilate, corelate cu standardele naționale introduse în planul de 

învăţământ. 

- Analiza instrumentală fizico-chimică predat (CEPA III - 2019) 

- Tehnici cuplate de analiză predat (METODE I – 2017-2019) (a suferit modificari 

fata de Metode de analiză termică, turbidimetrică și colorimetrică) 

- Documentare, asimilare și întocmirea fișelor disciplinelor obtionale noi,din 

planurile de învățîmânt 2017-2019, respective cele pentru dosarele de acreditare 

specializări noi: 

1) Sinteze de compuși biologic activi (Chimie III – 2017) 

2) Compuși macromoleculari (Chimie II – 2018) 

3) Elaborarea lucrării de diplomă (Chimie III – 2017) 

4) Tehnologii didactice asistate de calculator (Chimie II – 2017) 

5) Tehnici moderne de studiu al acizilor nucleici (Dosar Chimie medicală –  fisă 

realizată în 2018) 

6) Metode avansate de analiza in chimia medicala (Dosar Chimie medicală – fișa 

realizată în 2018) 

7) Managementul laboratoarelor de analize medicale (Dosar Chimie medicala 

III- 2018 

8) Autentificarea, falsificarea și decelarea falsificărilor condimentelor și 

aditivilor alimentari (Știința și siguranța alimentului, - fișa realizată în 2018) 

9) Autentificarea, falsificarea și decelarea falsificărilor pudrei de cacao, cafea și 

a ceaiului (Știința și siguranța alimentului, - fișa realizată în 2018) 

10) Aspecte economice ale siguranței alimentului (Știința și siguranța alimentului, 

- fișa realizată în 2018) 

20 
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11) Metode de identificare a produselor alimentare cu ajutorul radiațiilor 

ionizante (Știința și siguranța alimentului, - fișa realizată în 2018) 

Documentele cu fisele disciplinei sunt atașate în Anexa 4 

b) Profesor invitat pentru activitati didactice la universităţi din ţară/ străinătate. 

- Profesor invitat în cadrul conferintei științifice ”5th Central and Eastern European 

Conference on Thermal Analysis and calorimetry & 14th Mediterranean Conference 

on Calorimetry and Thermal Analysis” organizată la Universitatea Sapienza Roma 

27-30 august 2019, cu titlul prelegerii: ”Investigation of structural, optical and 

magnetic properties of NixZn1-xFe2O4 (0≤x≤1) spinel based nanopigments” 

- Profesor invitat în cadrul conferintei științifice ”The 12th European Symposium on 

Thermal Analysis and calorimetry” la Universitatea Transilvania Brasov 27-30 

august 2018, cu titlul prelegerii: ”Thermal behaviour of Ni, Co and Fe succinates 

embedded in a silica matrix”. Dupa prelegere au fost discutate posibile colaborări 

didactice si de cercetare intre Universitatea Tehnică din cluj Napoca, Universitatea 

Transilvania din Brasov și Universitatea Politehnica din Timisoara, respectiv cu Judit 

Simon, fondatoarea Revistei ISI Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, in urmă 

cu 50 de ani. 

- Profesor invitat în cadrul conferintei științifice ” 2nd Journal of Thermal Analysis 

and Calorimetry Conference and 4th V4 (Joint Czech-hungarian-Polish-Slovakian)” 

la Budapesta în perioada 27-30 august 2018, cu titlul prelegerii: ”Thermal behaviour 

of Ni-Zn ferrite nanoparticles embedded in silica and PVA matrix, unde am avut și 

dezbateri și discuții pe tema prelegerii și a altor domenii de cercetare cu doctoranzii 

conducătorului  de doctorat Assoc Prof. dr. Szilagyi Imre Miklos, organizator și editor 

sef la Journal of Thermal Analysis and Calorimetry (Journal ISI din zona galbena, 

FI=2,7), iar pentru activitățile de cercetare din domeniul analizei termice și didactice 

(din perspectiva cursului de Tehnici cuplate de analiza, predate la Metode I), respectiv 

datorită intervenților avute la Conferința și a meetingurile avute am fost recompensat 

de către reprezentanții revistei cu premiul JTAC Travel Grant 2019 (Premiu cu care 

am reprezentat Romania).  Au avut loc discutii colaborative cu echipa doamnei 

Academician dr. Maria Zaharescu, respectiv a dl CS1 dr. Budrugeac Petru, Conf. dr 

Vlase Titus. 

- Profesor invitat în cadrul conferintei științifice ” 23rd International Symposium on 

Analytical and Environmental Problems” la Universitatea Szeged, Departamentul de 

anorganică și chimie analitică„ în octombrie 8-9 octombrie 2017, la care am 

participat cu studenții Anca Sofronici, Bianca Tintas, Berindan Angelica, Rednic 

Mircea 

- Profesor invitat în cadrul forumului Internațional Conference Sustainable Solution 

in Water Management 2017, organizat la Palatul Parlamentului Bucuresti în 

intervalul 15-17 mai 2017 în cadrul secțiunii Sustainable Technologies, am prezentat  

prelegerea intitulată: ”New Technologies used in execution of sewage network in the 

Livada town”, la care am participat cu studenții Chiriguț Andrea si Todea Ligia. Tot 

la acest forum al apei am avut discuții cu secretari de stat ai Ministerului apelor, 

agenți economici din industria producătoare de instrumente spectrofotometrice de 

laborator, respective intrevederi cu student, doctoranzi si profesori de la alte facultăți.   

Documentele sunt atasate în anexa 5. 

20 

c) Organizarea unor activităţi cu studenţii (practică în ţară/ străinătate, cursuri de vară, 

etc.).  

In cei trei ani am organizat 6 vizite tehnice în țară și străinătate cu 270 de studenți 

de la Chimie, IPA, CEPA, Biologie si Metode, și au fost incheiate 24 de protocoale 

de colaborare cu agentii economici din domeniul alimentar și industria chimică. 

20 
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- organizarea vizitei tehnice și încheiere colaborare la Ardealul (Fabrica de ulei 

Carei) in 16.01.2017, cu Chimie II, CEPA III, CEPA IV, IPA IV. 

- organizarea vizitei tehnice și încheiere colaborare la Ave Impex Satu Mare 

(abatorul de pui și fabrica de prelucrare a cărnii) în 16.01.2017, cu Chimie II, CEPA 

III, CEPA IV, IPA IV. 

- organizarea vizitei tehnice și încheiere protocol de colaborare la SAM MILLS Satu 

Mare (moara și fabrica de procesare a prod fainoase) in 16.01.2017, cu Chimie II, 

CEPA III, CEPA IV, IPA IV. 

- organizarea vizitei tehnice și încheiere protocol de colaborare la brutăria 

Cernestean Baia Mare în 19.05.2017, cu Chimie III, CEPA III, IPA III. 

- organizarea vizitei tehnice și încheiere protocol de colaborare la Cetina Baia Mare 

(abator si fabrica de procesare mezeluri) în 22.05.2017, cu Chimie, CEPA și IPA III 

- organizarea vizitei tehnice și încheiere protocol de colaborare la Galactic Baia Sprie 

(fabrica de ciocolată) în 22.05.2017, cu Chimie III, CEPA III, IPA III. 

- organizarea vizitei tehnice și încheiere protocol de colaborare la GHITA Baia Mare 

(fabrica de mezeluri) în 22.05.2017, cu Chimie III, CEPA III, IPA III. 

- organizarea vizitei tehnice și încheiere protocol de colaborare la R & B Com SRL 

(Brutăria Baia Sprie) în 22.05.2017, cu Chimie III, CEPA III, IPA III 

- organizarea vizitei tehnice și încheiere protocol de colaborare la Spitalul Județean 

Baia Mare (laboratoare și morga) în 22.05.2017, cu Chimie III, CEPA III, IPA III 

- organizarea vizitei tehnice și încheiere protocol de colaborare la Albacher (fabrica 

de bere Alba Iulia) în 08.01.2018, cu IPA I, CEPA III, IPA III, Chimie III, IPA IV, 

CEPA IV 

- organizarea vizitei tehnice și încheiere protocol de colaborare la Albalact (fabrica 

de lapte Alba Iulia) în 08.01.2018, cu IPA I, CEPA III, IPA III, Chimie III, IPA IV, 

CEPA IV 

- organizarea vizitei tehnice și încheiere protocol de colaborare la Alpin 57 Lux Sebes 

(fabrica de inghețată/produse de patiserie) în 08.01.2018, cu IPA I, CEPA III, IPA III, 

Chimie III, IPA IV, CEPA IV 

- organizarea vizitei tehnice și încheiere protocol de colaborare la Napolact Cluj 

(fabrica de inghețată/branzeturi telemea) în 08.01.2018, cu IPA I, CEPA III, IPA III, 

Chimie III, IPA IV, CEPA IV. 

- organizarea vizitei tehnice și încheiere protocol de colaborare la SC European 

Drinks SA (fabrica de sucuri) în 20.04.2018, cu IPA II, IPA III, C III, Metode I, CD I. 

- organizarea vizitei tehnice și încheiere protocol de colaborare la SC European Food 

SA (fabrica de bere Oradea) în 20.04.2018, cu IPA II, IPA III, C III, Metode I, CD I. 

- organizarea vizitei tehnice și încheiere colaborare la Ardealul (Fabrica de ulei 

Carei) in 20.04.2018, cu IPA II, IPA III, C III, Metode I, CD I. 

- organizarea vizitei tehnice și încheiere protocol de colaborare la Fabrica de bere 

Satu Mare în 20.04.2018, cu IPA II, IPA III, C III, Metode I, CD I.  

- organizarea vizitei tehnice și încheiere colaborare la fabrica de ciocolată Wawi din 

Odoreu in 20.04.2018, cu IPA II, IPA III, C III, Metode I, CD I. 

- organizarea vizitei tehnice și încheiere protocol de colaborare la Albacher (fabrica 

de bere Alba Iulia) în 08.11.2019, cu IPA I, IPA II, CEPA III, IPA IV, CEPA IV. 

- organizarea vizitei tehnice și încheiere protocol de colaborare la Albalact (fabrica 

de lapte Alba Iulia) în 08.11.2019, cu IPA I, IPA II, CEPA III, IPA IV, CEPA IV. 

- organizarea vizitei tehnice și încheiere protocol de colaborare la fabrica de porțelan 

Apulum în 08.11.2019, cu IPA I, IPA II, CEPA III, IPA IV, CEPA IV. 

- organizarea vizitei tehnice și încheiere protocol de colaborare la Crama Jidvei în 

08.11.2019, cu IPA I, IPA II, CEPA III, IPA IV, CEPA IV. 
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- organizarea vizitei tehnice și încheiere protocol de colaborare la Zotter (Fabrica de 

ciocolată Austria) cu IPA I, IPA II, IPA III, CEPA III, IPA IV, CEPA IV. 

- organizarea vizitei tehnice și încheiere protocol de colaborare la Goelles (Fabrica 

de oțet Austria) cu IPA I, IPA II, IPA III, CEPA III, IPA IV, CEPA IV. 

- organizarea vizitei tehnice și încheiere protocol de colaborare la Sike Tamas 

(Crama din Eger- Ungaria) cu IPA I, IPA II, IPA III, CEPA III, IPA IV, CEPA IV. 

- excursie culturală cu vizitele orașelor Viena, Graz, Budapesta cu studenții IPA I, 

IPA II, IPA III, CEPA III, IPA IV, CEPA IV. 

Documentele sunt atasate în anexa 6. 

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

specifice. 

- Completarea bazei materiale existente in bibliotecă UTCN, cu 14 cărți didactice care 

au acoperit toate cursurile si laboratoarele predate, pe cheltuiala personala cu 

excepția ultimului îndrumător care am publicat la editura UT Press. 

- Dotarea laboratoarelor in care lucrez cu sticlărie de laborator (baloane cotate, 

cilindrii, pâlnii picurătoare, biurete), obținute prin donații, biuretele au fost utilizate 

la laboratoarele pe care l-am utilizat, iar restul sunt depozitate in S50. 

Documentele suport cu privie la dovezile predării la biblioteca a 3-10 exemplare sunt 

atasate în anexa 7. 

20 

e) Dezvoltarea de noi laboratoare. 

- Dezvoltarea metodologiei, reorganizarea infrastructurii si amenajarea 

laboratoarelor in vederea desfășurării activităților de realizare a laboratoarelor de 

analiză senzorială, analiză instrumentala fizico-chimică, aditivi alimentari si 

ingredient, coloizi 

- In cadrul proiectului PN-II-P2-2.1-PED-2019-2442 depus ca director de proiect pe 

3 ani și la care am obtinut 78.2 puncte, am solicitat in vederea dotării unui laborator 

pentru masurători de culoare, un spectrofotometru cu sfera integratoare (78.000 lei) 

pentru a putea realiza măsurători de culoare, respective reactivi si sticlărie de 

laborator 

- In cadrul proiectului Tinere echipe PN-III-P1-1.1-TE-2016-0880, cu derulare in 

perioada 2017-2019 ca director de proiect am obtinut 87.50 de puncta, a fost prevăzut 

137.827 lei pentru achiziția unui potentiostat multicanal pentru caracterizarea 

senzorilor, respective pentru cumpărarea de chimicale și consumabile pentru 

construcția senzorilor amperometrici și potențiometrici, care s-ar fi utilizat in 

determinarile pe produse alimentare si apă. . 

Aceste proiecte sunt in curs de redepunere. 

Anexa 8 contine dovada depunerii si evaluării proiectelor PN-II-P2-2.1-PED-2019-

2442 și PN-III-P1-1.1-TE-2016-0880. 

18 

f)  Recunoasteri ale performantelor didactice educationale. Stabilit pe baza evaluarii 

cadrului didactic. 

- in fiecare an punctajul fiind peste media facultatii 

20 

g) Activităţi de manageriat în procesul de învăţământ (decan de an, tutoriere 

ECTS,etc.). 

- Tutore de an la anul III IPA SI III CEPA 

20 

h) Alte activităţi educaţionale semnificative diferite de cele de la punctele (a - g). 

- consultații cu studenții de la licență și master în vederea elaborării unor studii și 

cercetări 

-intalnire de lucru la Universitatea Babes-Bolyai 

-intalnire de lucru la Universitatea Transilvania BRASOV 

20 
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- întalnire de lucru la Institutul de Cercetări pentru Instrumentaţie Analitică, Cluj-

Napoca 

- întalnire de lucru la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii 

izotopice și moleculare din Cluj Napoca 

-intalniri cu mediul socio-economic și realizarea cooperărilor pentru oferta 

educationala, privind posibilitatea angajării absolventilor 

- recenzor la peste 30 de articole ISI și peste 10 BDI 

TOTAL SECŢIUNEA 2 158 

 

SECTIUNEA 4 

Activităţi la nivel de departament / facultate care nu sunt incluse in sectiunile anterioare 

Activităţi la nivel de departament / facultate care nu sunt incluse in sectiunile 

anterioare 

Punctaj 

declarat 

a) Activitatea de intocmire a documentatiei de acreditare 

- am trimis documentele solicitate de responsabilii nominalizati pentru acreditările 

specializărilor Controlul și Expertiza Alimentului, Ingineria Produselor Alimentare, 

Chimie, Chimie medicala, Metode în Controlul Calității Produselor și Știința și 

Siguranța Alimentului (Anexele 5, 5a, centralizatoarele cu activitatea, CV-ul, Vizitele 

tehnice realizate, contractele de colaborare cu agenții economici, etc), in timp foarte 

scurt, în perioada 2017-2019. 

- intalniri cu comisiile ARACIS,, am stat la dispoziția comisiilor de acreditare a 

specializărilor mai sus amintite in perioada vizitelor la fața locului, pentru clarificări 

(in privinta gradului de expertiză, a calității disciplinelor predate și a materialelor 

didactice transmise studenților). 

20 

b) Activitatea de intocmire a statelor de functii si a orarului 

- incarcare orar pe platformă în perioada 2017-2019 

- am intocmit fișele disciplelor pentru disciplinele predate, obționale și facultative 

10 

c) Activitatea de promovare, pregatirea, desfasurarea admiterii la licenta, masterat 

- promovare admitere in mass-media (am dat interviu la TV) 

- am contribuit la distribuirea de pliante în cadrul liceelor și facilitarea unor discuții 

directe cu directori ai liceelor țintă. 

- intâlnire cu elevii de ani terminali de mai multe ori în perioada 2017-2019 la 

Colegiul Ioan Slavici Satu Mare, Colegiul Mihai Eminescu Satu Mare, Colegiul 

Doamna Stanca, Grupul Școlar De Industrie Alimentară George Emil Palade. 

-promovarea specializării la laboratorul de analize medicale Caritas Satu Mare 

- promovarea specializărilor de master la agenții economici Galactic, Wawi, Vital, 

Ghita, Brutăria Baia Sprie, laboratorul spitalului Judetean Baia Mare  

20 

d) Activitatea in cadrul cercurilor stiintifice studentesti altele decat cele definite la S3-

h 

- In 2017 am implicat studenții Chiriguț Andreea si Todea Ligia in cadrul unui cerc 

științific la un studiu tehnologic în urma căruia s-a obtinut aprobarea, s-a realizat 

deplasarea in Stația de Epurare din Livada. Am constatat un interes crescut din partea 

studenților care s-au implicat exemplar în ințelegerea procesului tehnologic și 

asociarea acestora cu pozele pe care l-au realizat, sintetizarea tehnologiilor noi și 

realizarea documentației. Au contribuit semnificativ la elaborarea materialului, a 

prezentării powerpoint care apoi am prezentat-o la Conference Sustainable Solution 

in Water Management 2017, care apoi a fost publicată în volumul conferinței, iar 

organizatorii au ales ca fiind cea mai buna lucrare de la conferință și au propus pentru 

20 
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republicare in revista Romaqua, care este cea mai citită și vizibilă revistă a 

operatorilor de apă și canal din țară. Menționez că desi a fost cu succes studiul si 

puteau prelucra in licență, studenții au avut altă temă de licență.  

Dovada este atașată în anexa 9. 

- In 2018 am implicat studența Sofronici Anca în studiul compozitiei sângelui uman 

prin comparație cu compozitia sangelui mai multor animale, după prelevarea din teren 

a mostrelor de sânge, am analizat la laboratorul medical din Sighetu Marmației și la 

laboratorul nostrum de la facultate, date importante care au fost apoi valorificate prin 

participare la Conferința ”23rd International Symposium on Analytical and 

Environmental Problems” În Ungaria la Szeged și apoi publicată în volumul 

conferinței. De asemenea studenta Tânțas Bianca a avut o aplicabilitate in teren a 

colectarii vanilinei, care apoi a fost purificata, macerata timp de cateva saptamani, 

timp in care s-au facut analizele in facultate, după care lucrarea a fost prezentată la 

conferinta de la Szeged, mai sus menționată, respectiv publicată în volumul 

conferinței. Dovezile au fost atașate în anexa 5.  

- Cel mai de răsunet cerc a fost colaborarea cu studentul Cosma Adrian in perioada 

2017-2019, sub forma unui cerc științific, care a presupus în prima fază prelevarea 

probelor din 16 puncte diferite din cișmelele și fântânile deschise de pe raza localității 

Seini, realizând masurători în teren cu privire la adâncimea fântanilor și a pânzei 

freatice, după care cu două laboratoare specializate și la laboratorul din facultate, am 

reușit să realizăm toate analizele fizico-chimice și metalele grele. După interpretarea 

rezultatelor in ultima etapa a cercului studentul avea obligatia să informeze localnicii 

de la care s-au prelevat probele asupra calității apei pe care o consumă. Studentul s-

a implicat exemplar și responsabil la toate activitățile și pe lângă susținerea cu succes 

al ambelor licențe (Chimie și CEPA) pe acest domeniu, am reușit să publicăm o 

lucrare într-o revista din zona roșie Ecotoxicology and Environmental Safety 

(FI=4.87). Lucrarea a fost transmisă spre informare si primarului localității Seini. 

Consider ca cea mai elocventă dovada a colaborării este atasarea lucrării in anexa 9. 

- Participarea cu lucrări la sesiunea de comunicari știintifice din 2017, 2018, 2019 cu 

8 studenți. 

e) Organizarea zilei absolventilor, ziua portilor deschise a facultatii 

- am dus invitații cadrelor didactice din licee în vederea participării la evenimente 

- am contribuit cu primirea invitațiilor la ziua porților deschise. 

- am participat la festivitățile de deschidere de an și inchiderea anului universitar in 

anii 2017, 2018,2019. 

15 

f) Organizarea concursurilor studentesti locale, nationale si international 

- Am contribui la organizarea evenimentului workshop intitulat „De la rețetele de 

acasă la rețete inovatoare„ 2019, am contribuit la listarea, multiplicarea, realizat 

fotografiilor dealungul evenimentului de prezentare a produselor tradiționale și de 

premiere, etc. 

- Am facut parte din colectivul de organizare a simpozionului studențesc „Istoria 

științelor” din 08 mai 2017 

- Am facut parte din colectivul de organizare a simpozionului studențesc ”Istoria 

Științelor„ din 06 mai 2019 

- Am fost presedinte de comisie la Secțiunea de Chimie și Chimie Didactică din cadrul 

„Sesiunii de comunicări Științifice Studențești„ in 11 mai 2017 

- Am fost presedinte de comisie la Secțiunea de Chimie și Chimie Didactică din cadrul 

„Sesiunii de comunicări Științifice Studențești„ in 11 mai 2018 

20 
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- Am fost membru în secțiunea 2 (Controlul si Expertiza Produselor Alimentare și 

Metode de Analiză utilizate în controlul calității mediului și produselor) din cadrul 

Sesiunii de Comunicări Științifice Studențești din 13 mai 2019 

Documentele doveditoare se găsesc în anexa 10 

g) Tinuta morala si comportarea academica 

- Am acordat o atenție deosebita pentru: pregatirea și susținerea cursurilor; pregătirea 

materialului didactic necesar studenților pentru curs, seminar sau laborator; 

desfașurarea orelor de consultații prevazute; activitățile de îndrumare și coordonare a 

lucrarilor de licenta de către student 

- Consider ca la ore mă prezint pregatit, am un comportament decent, respectuos, 

deschis, colaborativ și întelegător față de studenți și colegi. Munca depusă in ultimii 

ani pe care am incercat să o reflect în acest dosar, prezintă comportarea academică.   

20 

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

punctele (a-h) 

- Membru in comisia de licentă specializare chimie in 2017,2018,2019 

- Membru în comisia de disertatie a specializării de master Metode de analiză a 

calității mediului și produselor in 2017, 2018, 2019 

- Membru în comisia de disertatie a specializării de master Chimie Didactică in 2017 

si 2018 

Documentele doveditoare se găsesc în anexa 11 

- Am indrumat 11 lucrări de licență la specializările chimie și CEPA 

Documentele doveditoare se găsesc în anexa 12 

20 

TOTAL SECŢIUNEA 4 145 

 

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. 

 

Data                                                                                        Întocmit 

29.10.2020                                                         Conf. dr. ing. Dippong Thomas 

 

 



 

                                                                                                                                                                                           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) 403.16

b)  Punctajul total realizat în anul k-2 de raportare in SIMAC:  total echivalent A (1A = 10) 160.03

c)  Punctajul total realizat în anul k-3 de raportare in SIMAC:  total echivalent A (1A = 10) 163.79

TOTAL SECŢIUNEA 1 726.98
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. 18.00

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 2 158.00

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. 0.00

TOTAL SECŢIUNEA 3 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 10.00

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 15.00

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 4 145.00

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







































































































































































































































































































































































































































































































































































































 

 

 

 

 

ANEXA  12 

Lista licențelor indrumate în perioada 2017-2019 
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                                           Anexa 12 

Licențe îndrumate în perioada 2017-2019 

 

Student Specializarea Tema licență  

2017 

Cosma Adrian Chimie Proprietățile fizico-chimice ale apei subterane în orașul 

Seini 

Lucacel Lavinia Chimie Caracterizarea salicilamidei obtinute prin noi metode de 

sinteza 

Sofronici Anca Chimie Analiza chimică si biologică comparativă a diferitelor 

sortimente de sânge de natură umană respectiv de natură 

animal. 

Tințaș Bianca Chimie Obtinerea si caracterizarea esentelor pe baza de vanilină 

2018 

Chețe Oana-Maria Chimie Influența lemnului asupra calității țuicii 

Cosma Adrian CEPA Evaluarea 3D a calității apei potabile din pânza freatică a 

orașului Seini 

Dzițac Anamaria Chimie Influenţa fructelor asupra băuturilor alcoolice spirtoase 

2019 

Drule Daiana CEPA Studiul distribuției spațiale  a indicilor de calitate, a 

metalelor și a parametrilor microbiologici a apei plate 

îmbuteliate, din zona montană a României 

Fage Diana Mara CEPA Evaluarea caracteristicilor fizico-chimice, senzoriale și 

microbiologice ale sortimentelor de bere poloneză 

Oșan Andrei CEPA Analiza comparativă senzorială şi fizico-chimică  a 

sortimentelor de cacao si influenţa acestora asupra 

calităţii ciocolatei 

Uță Raluca CEPA Caracterizarea fizico-chimică și senzorială comparativă a 

vinurilor rose 


