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Catre,
Conducerea Departamentului de Chimie si Biologie
Centrul Universitar Nord din Baia Mare
Universitatea Tehnica din ClujNapoca

Subsemnata Anca Peter, conferentiar in cadrul Departamentului de Chimiesi
Biologie, Centrul Universitar Nord din Baia Mare, Universitatea Tehnica din Cluj
Napoca, va rog sa-mi aprobati incrierea la concursul pentru obtinerea gradatiei de merit
in 2016.

Vamultumesc.

Baia Mare la 22.10.2016

Conf.dr. Anca Peter

Anexa 1
CRITERIILE DE ACORDARE A GRADA
SEC
Management (SIMAC)
a) Punctajul total realizat în anul k-1 de raportareîn 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).

16.39
(2015)
8.718
(2014)
17.88
(2013)

163.9
87.18
178.8

: k este anul în care se desfă
:
SIMAC în forma actuală cuprinde o structură de evaluare organizată pe 2 nivele de interes:
1. Evaluarea performanţei didactice şi institu
• cursuri, îndrumătoare de lucrări, culegeri de probleme, monografii de specialitate:
• activitate în şcoala doctorală;
• activitate la masterat şi educaţie continuă;
• proiecte instituţionale;
• contribuţii deosebite aduse la dezvoltarea şi prestigiul universităţii.
2. Evaluarea activită

• articole ştiinţifice;
• citări;
• brevete, modele fizice şi prototipuri;
• cărţi;
• proiecte;
• distincţii şi premii;
• membru în comitetele
• membru în asocia
(uniuni de crea
managementul activităţii ştiinţifice.

n
);

Pentru acordarea grada
după cum urmează:
•
•
•
•

profesor: 36 puncte cumulat pentru to
conferen
asistent: 4,5 puncte cumulat pentru to

ei 3 ani de raportare.

Punctajele obtinu
către directorul departamentului DMCDI. To
sunt clasifica
e a punctajului ob
etc.).
pentru cadrele didactice care au promovat se vor lua în considerare punctajele minime specifice
func
TOTAL SECTIUNEA 1
429.88
SEC

Alte
(care nu sunt incluse în sistemul integrat de evaluare SIMAC)
a)
Discipline noi asimilate, corelate cu
Chimie analitica cantitativa – IPA
standardele na
I, CEPA I, Chimie I (2014)
învăţământ. (maxim 20 pct).
Principii si metode de conservare a
produselor alimentare (IPA-CEPA
II) (2015)
Mecanisme de reactie in chimia
organica (Chimie didactica II) (2015)
(Planurile de invatamant ale
departamentului
de
ChimieBiologie 2015-2016 si 2016-2017)
b) Profesor invitat pentru activită
Profesor invitat prin mobilitate
la universităţi din ţară/ străinătate (maxim CEEPUS la Universitatea din
20 pct).
Nitra, Slovacia, in perioada 28

20 p

20 p

iunie-6 iulie 2014, Tema 1:
Prepararea, caracterizarea and
aplicatiile nanomaterialelor pe
baza de TiO2 in conservarea
alimentelor. Tema 2: Preapararea
si caracterizarea fizico-chimica a
filmelor
comestibile
active.
(Anexa 3)
c) Organizarea unor activităţi cu studenţii Organizarea practicii studentesti in
(practică în ţară/străinătate, cursuri de vară, 2013, 2014 si 2015, pentru studentii
etc.). (maxim 20 pct).
IPA anii II si III si CEPA anii II si III
(Dovada
se
face
pe
baza
cataloagelor de practica, care au
fost semnate de candidata).
d) Dezvoltarea bazei materiale la nivel Dotarea bazei materiale la nivelul
departamental
în
concordanţă
cu departamentului de Chimie si
standardele specifice. (maxim 20 pct).
Biologie
cu
urmatoarele
echipamente:
1) spectrofotometru UV-Vis Perkin
Elmer Lambda 35 – valoare de
achizitie 10000 Euro – 2012 (Anexa
4 si Anexa 5).
2) instalatie de fotoiradiere cu
lampa de Hg cu putere medie
(Anexele 4 si 5).
ESTE DE MENTIONAT CA
ACESTE ECHIPAMENTE SUNT
UTILIZATE DE STUDENTI IN
ACTIVITATILE DE ELABORARE
A LUCRARILOR DE LICENTA SI
DIZERTATIE,
NU
NUMAI
PENTRU EXPERIMENTELE DE
CERCETARE STIINTIFICA A

20 p

20 p

CANDIDATEI

e) Dezvoltarea de noi laboratoare (maxim 20
pct).

3) dotarea departamentului cu
materiale
nanostructurate
sub
forma de gel, xerogel si aerogel
necesare ca material didactic pentru
cursul de Nanotehnologii (IPACEPA IV si Chimie III) (Anexa 6)
4) dotarea departamentului cu
modele de ambalaje active pe baza
de
composite
nanostructurate
utilizate ca material didactic pentru
cursul de Principii si metode de
conservare a produselor alimentare
(IPA-CEPA II) (Anexa 7)
Amenajarea laboratorului "Ambalaje
active pentru industria alimentara"
(Sala 33a) din cadrul Centrului de
Cercetare pentru Evaluarea Calitatii
Mediului si Produselor (CCESMAS)
din cadrul Departamentului cu
urmatoarele echipamente (Anexa 8):
1) Analizor de gaze Oxybaby 6.0
pentru determinarea O2/CO2 din
ambalaje si alimente, achizitionat din
venituri personale
2)
Penetrometru
pentru
determinarea fermitatii alimentelor
(fructe, legume, alte alimente)
achizitionat din venituri personale
3) Frigider Beko cu radiatie UV
pentru pastrarea alimentelor (venituri
personale)
4) Dulapuri depozitare reactivi si
materiale (3 bucati) (venituri
personale
5) incalzitor apa (venituri personale)
6) aparat pentru vidat (venituri
personale)
7) reactivi si sticlarie de laborator
(venituri personale)

f) Recunoa
In urma evaluarii cadrului
educa
Stabilit pe didactic de catre studenti, am
obtinut procentul maxim din
baza evaluării cadrului didactic.

20 p

20 p

rapunsurile de foarte bine si bine,
in care procentele cele mai mari
au fost atribuite raspunsurilor de
foarte bine (Anexa 9).
g) Activităţi de manageriat în procesul de

Decan de an - specializarea Chimie

20p

învăţământ (decan de an, tutorat ECTS,
etc.) (maxim 20 pct).
h) Alte activităţi educaţionale semnificative
Discipol in cadrul programului
diferite de cele de la punctele (a - g). DIDATECH: Axa prioritara 1:
(maxim 20 pct).
Educatia si formarea profesionala in
sprijinul cresterii economice si
dezvoltarii societatii bazata pe
cunoastere;
POSDRU:
87/1.3/S/60891– 2013-2014 (Anexa
10).
Diploma de excelenta in cercetare
in anul 2015 (Anexa 11)
De mentionat ca premiul banesc
obtinut a fost utilizat pentru
achizitionarea de reactivi si sticlarie
pentru laboratorul "Ambalaje active
pentru industria alimentara" (Sala
33a) din cadrul Centrului de
Cercetare pentru Evaluarea Calitatii
Mediului si Produselor (CCESMAS)
din cadrul Departamentului, in care
lucreaza
si
studentii
pentru
elaborarea tezelor de diploma si
dizertatie

20 p

sec
nuan

ict acord cu

TOTAL SECTIUNEA 2:

160 p

Pentru acordarea grada
cumulat pentru to
To
ob
SEC
-dezvoltare
a) Funcţii executive de conducere (punctajul se acordă pentru ultimii 3
ani):
1) Rector
2) Prorector
3) Decan
4) Prodecan
5) Director de departament
b) Func

30 pct.
25 pct.
20 pct.
15 pct.
20 pct.

1) Președinte al Senatului
25 pct.
2) Vicepreşedinte al Senatului
20 pct.
3) Cancelar al Senatului
15 pct.
4) Alte func
ate activită
10pct.
interiorul institu
senatului, consiliile faculta
sindicat, comisia de etica, etc.).
Membra in consiliul Facultatii de Stiinte, Universitatea Tehnica
din Cluj Napoca
TOTAL SECTIUNEA 3:
Punctajul de la sec
pe durata ultimilor 3 ani pentru toate func
pentru acordarea grada
sec

de

întocmire

a

10p

ocente din perioadele de raportare). To

ate care nu sunt incluse în sec
a) Activitatea
documenta
20 pct).

10p

Pregatirea sectiunii de fisa disciplinelor
pentru pentru dosarele de acreditare ale
specializarilor Chimie in anul 2013,
Master Metode de analiza utilizate in
controlul calitatii mediului si produselor
(2013), Biochimie aplicata (2013)

b) Activitatea de întocmire a statelor de func
c) Activitatea
de
promovare,
In 2015, 2014, 2013 promovarea
pregătirea, desfășurarea admiterii la specializarilor de licenta si masterat
licen
coordonate de Departamentul de Chimie si
Biologie, Universitatea Tehnica din Cluj
Napoca la:
- Liceul Teoretic Ioan Buteanu din Somcuta
Mare, Maramures
- Grupul Scolar Agricol, Ileanda, judetul
Salaj,
- Liceul Teoretic Emil Racovita, Baia Mare,
Maramures
- Colegiul National V. Lucaciu, Baia Mare,
Maramures (Anexa 12)
In anii 2015, 2014, 2013, in perioada de
admitere din luna iulie, am desfasurat
activitati de promovare si consiliere a
candidatilor care s-au inscris la programele
de licenta si master coordonate de
Departamentul de Chimie si Biologie,
Universitatea Tehnica din Cluj Napoca
(protocol existent la departament)
d) Activitatea în cadrul cercurilor Participarea cu lucrari prezentate la

20p

0p
20p

20p

sesiunea de comunicari studentesti
cele definite la S2-h(maxim 20 pct). organizata de catre Departamentul de
Chimie si Biologie, in 2015, 2014, 2013,
conform tabelului.

An
2013
2014
2015
Total

Numar
lucrari
7
6
8
21

e) Organizarea zilei absolven
por
20 pct).

20p

f) Organizarea
studen
interna

20p

2013 si 2014 organizarea zilei portilor
deschise a facultatii prin implicarea
elevilor de clasa a XII-a de la Liceul
teoretic C.D. Nenitescu, Baia Mare, in
activitati de laborator de Biochimie:
Reactii
ale
monozaharidelor,
dizaharidelor si polizaharidelor.
concursurilor
pregatire subiecte si corectarea
lucrarilor in cadrul Consursului Palade,
organizat de catre Departamentul de
Chimie si Biologie, in 2015, 2014, 2013
presedinte sectiune Chimie si
Controlul si Expertiza produselor
alimentare in 2015, 2014, 2013 din
cadrul Sesiunii Stiintifice Studentesti
organizate de Departamentul de Chimie
si Biologie, UTCN

g)

20p

academică (maxim 20 pct).
h) Alte activităţi semnificative la nivel Indrumare lucrari licenta si dizertatie
de departament/ facultate diferite de (Anexa 13)
cele de la punctele (a - g). (maxim 2015 - Membra in comisia de licenta
Chimie si dizertatie Metode de analiza
20 pct).

utilizate in controlul calitatii produselor
alimentare
2014 - Membra in comisia de licenta
Chimie si Biologie si dizertatie Metode
de analiza utilizate in controlul calitatii
produselor alimentare
2013 - Membra in comisia de licenta
Chimie si dizertatie Metode de analiza
utilizate in controlul calitatii produselor
alimentare si Biochimie aplicata
(procesele verbale se gasesc la
Departament)
Renovare Centrul de Cercetare pentru
Evaluarea
Calitatii
Mediului
si
Produselor (CCESMAS) din cadrul

20p

Departamentului
(din
venituri
personale)
depunere de proiecte de cercetare:
2013 - M-ERANET - ZEOPACK:
New-improved
and/or
reusable
packages based on zeolite modified with
active compounds with tailored
functionalities for food storage
2014
M-ERANET
NANOAIRCOND:
Innovative
nanoproduct with selective bioactivity
and new method for coating of
automotive air conditioning systems for
the antimicrobial protection
- M-ERANET - GRANANOCAT:
New
graphene
based
hybrid
nanomaterials
with
enhanced
photocatalytic activity
PN-II-RU-TE-2014-4
COZEMIN: Materiale composite pe
baza de TiO2 modificat cu zeolit
utilizate pentru depoluarea apelor acide
de mina
TOTAL SECTIUNEA 4

140p

Punctajul de la sec
, 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), nuan
performanţele realizate în cei 3 ani de raportare. To
cordarea grada
clasifica
Clasamentul final pentru acordarea gradatiilor de merit se ob
acordate la cele 4 sectiuni.

Conf.dr. Anca Peter
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Anexa 4
ANEXA VIII
Lista de chipamente care urmeaza a fi achizitionate in cadrul proiectului
SMARTPACK 7-0.65/26.09.2012
1. Equipments requested by CO Technical University of Cluj Napoca, Romania
No
1

Equipment general name
Spectrophotometer UV-Vis Perkin Elmer – used
for quantitatively determination of the organic
compounds generated during the food alteration
Laboratory-UV-Vis -Reactor-System 1
Medium Pressure Mercury Lamp
TQ 150 Power Input 150 Watt,
Quartz Cooling Tube , Power Supply,
Reaktor vessel with PTFE circulation pump.
– used to UV-Vis photodecomposition
experiments to testing the photocatalytic activity
of the obtained composites
IT equipments (calculator notebook 2 buc)
TOTAL

2

3

Estimated price,
LEI (cu TVA)
66000
22000

10000
98000

2. Equipments requested by P1 Babes Bolyai University, Romania
No
1

2

3

Equipment general name
Thermostat FALC with immersion, with cooling /
heating, recirculation (steel batch 12 L, cooling
device, external unit of recirculation)
- Used to the temperature control in the
experiences of photodecomposition in UV-Vis
light
Laboratory-UV-Vis -Reactor-System 1
Medium Pressure Mercury Lamp
TQ 150 Power Input 150 Watt,
Quartz Cooling Tube , Power Supply,
Reaktor vessel with PTFE circulation pump.
– used to UV-Vis photodecomposition
experiments to testing the photocatalytic activity
of the obtained composites
IT equipments (calculator notebook 1 buc)
TOTAL

Estimated price,
LEI (cu TVA)
8070

22000

5000
35070

3. Equipments requested by P2
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ICA Research and Development Bucharest, Romania

Equipment general name
Microwave oven for AAS sample
preparation
Laboratory furnace for AAS sample
preparation
Incubator (with cooling system) for
microbiological analysis
Densimat/Densichek
Autoclave
Ultracentrifuge with cooling system
IT equipment
Water activity analyzer
Column switch for HPLC Agilent
Stand-alone refrigerator
TOTAL

Reprezentant legal
Rector
Prof. univ. dr. ing. Aurel Vlaicu

Estimated price,
LEI (cu TVA)
37400
4400
15400
6600
22000
24200
6160
6600
7040
2200
132000

Director de proiect
Sef. lucrari dr. Anca Peter

Anexa 6
Imagini ale materialelor nanostrcuturate de tip gel, xerogel si aerogel utilizate ca material didactic
la cursul de Nanotehnologii (IPA-CEPA IV si Chimie III)

Figura 1.Imagini ale gelului de TiO2-SiO2

Figura 2. Selectie de imagini a compozitelor pe baza de aerogeluri de TiO2-SiO2 si nanoparticule de Ag dupa
tratamentul termic efectuat la 500°C. In stanga, compozite continand nanoparticule de Ag de ~55 nm iar in
dreapta de ~45 nm

Anexa 7
Imagini ale ambalajelor active pe baza de polipropilena si hartie utilizate ca material didactic pentru
cursul de Principii de conservare a produselor alimentare (IPA-CEPA II).

Figura 1. Imaginea ambalajelor pe baza de polipropilena modificate cu trei tipuri de composite

Figura 2. Imaginea ambalajelor pe baza de hartie modificate cu trei tipuri de composite (M - martor
nemodificat, P1 - Au-TiO2, P2 - Ag-TiO2-SiO2, P3 - Ag-TiO2-DEA)

Anexa 8

Aparate pentru vidat

Analizor de gaze O2/CO2 Oxybaby

Dulapuri depozitare reactivi si
materiale

Ambalaje active pe baza de polipropilena modificate cu materiale nanostructurate

Penetrometru (pentru masurarea fermitatii) alimentelor solide (legume, fructe, etc...)

.Anexa 9

Evaluare Peter Anca de catre studenti 2015

Anexa 10

Anexa 11

Anexa 12

Anexa 13
Lista studentilor coordonati de catre Conf. Anca Peter la lucrarea de licenta/masterat in 2015, 2014, 2013
2015
Nr. Crt.
1

Denumire tema licenta
DANA Prepararea si caracterizarea fizico-chimica si
organoleptica a unui sortiment de branza
telemea fara adaos de aditivi si conservanti
BUHAN
G. Testarea activitatii antioxidante a acidului tartric
GEORGIANA MARIA asupra merelor
KOVACS C. EVELIN
Capacitatea de conservare a acidului lactic
asupra sucului de portocale
Horel Andreea
Testarea proprietatii de self-cleaning a
produselor textile impregnate cu composit pe
baza de TiO2
Beko Renata
Influenta conditiilor de procesare asupra
proprietatilor fizico-chimice si organoleptice ale
mai multor tipuri de cafea
Ratiu Oana
Testarea activitatii conservante a acidului
ascorbic asupra ardeiului galben
Gabriela Dohi
Depunerea pe suprafata cojii de portocale a unui
film TiO2 in scopul stabilirii activitatii
conservante si antimicrobiene
Buda Andreea
Testarea rolului conservant al acidului tartric in
timpul depozitarii gogosarului
Marcut Cristina
Fitotoxicitatea TiO2 comercial:
Influenţa asupra germinării şi creşterii a 3 specii
vegetale

Specializarea
CEPA

2014
10

Dora Tegla

CEPA

11

Fabian Mihaela

12

Buda Andrada

13

Sebo Alexandru

2013
14

Romanet Andreea

15

Dobrican Anica

2
3
4
5
6
7
8
9

Student
BOER
DELIA

G.

Monitorizarea activitatii microbiologice a salatei
verzi depozitata in ambalaje pe baza de
potietilena modificate cu nanocomposit pe baza
de TiO2 in conditii diferite
Determinarea continutului de nitriti si nitrati din
diferite produse din carne. Studiu de caz:
Testarea rolului ambalajului pe baza de TiO2 in
asupra continutului de nitriti si nitrati intr-o
varietate de carnat de casa obtinut la nivel de
laborator.
Utilizarea acidului lactic si acidului salicilic in
conservarea prunelor in timpul depozitarii
Influenta acidului salicilic asupra antidecolorarii salatei

CEPA
CEPA
Chimie
Chimie
MAUCCMP
MAUCCMP
MAUCCMP
BA

IPA

CEPA
CEPA

Modificările biochimice la pacienţii cu diabet Chimie
zaharat
Prepararea
caracteristică,structurală
și Chimie
fotoactivitatea compositelor de Au/TiO2

16

Marcut Cristina

FOTOREDUCEREA

PLUMBULUI

PE Chimie

17

Pop Mihaela

18

Simon Roberta

19

Ciocian Nicoleta

20

Fage Luciana

COMPOZIT
PE
BAZĂ
DE
TiO2.
PRELUCRARE
TERMODINAMICĂ
ȘI
CINETICĂ
Stabilirea influenţei conţinutului de Ag din
composite Ag-TiO2-SiO2 asupra activităţii
fotocatalitice în procesul de degradare a acidului
salicilic
Studiul eficienţei fotocatalitice a compozitului
Ag-TiO2-SiO2 în procesele de descompunere a
acidului salicilic, fenolului, metilorange-ului,
albastrului de metil şi rodaminei
TESTAREA ACTIVITĂŢII CONSERVANTE
A TiO2 MODIFICAT CU FLAVONOIDE
ASUPRA LEGUMELOR
AMBALAJ MODIFICAT CU TiO2 PENTRU

Chimie

Chimie

CEPA
CEPA

PĂSTRAREA MAIONEZEI ȊN CONDIŢII DE
SIGURANŢĂ ALIMENTARĂ
21

Bob Ioana

TESTAREA

ACTIVITA

MAUCCMP

CONSERVANTE A ACIDULUI CITRIC LA
DEPOZITAREA IAURTULUI
22

But Adela

Testarea activităţii conservante a acidului citric MAUCCMP
la depozitarea salamului de vară neambalat şi
ambalat în polietilenă

