
 

 

CONTESTAŢIE 

 

 

 

Subsemnatul Prof.dr. Ioan Ardelean din cadrul Departamentului de Fizica si Chimie al Universitatii 

Tehnice din Cluj-Napoca contest procedura de calcul al punctajului in vederea obtinerii gradiatiei de 

merit. 

Motivele care stau la baza contestației mele sunt:  

1) Doua dintre persoanele care au aplicat pentru gradatia de merit fac parte din Consiliul 

departamentului iar una dintre acestea a participat la discutiile de atribuire a punctajului, 

putand interveni si aduce completari. Prin urmare, doresc sa anexez unele documente care 

sa dovedeasca afirmatiile mele din Raportul de autoevaluare si sa aduc completarile 

necesare anumitor sectiuni unde consider ca punctajul meu este subevaluat. 

2) Calculul punctajelor in prezenta candidatilor pentru gradatia de merit poate influenta 

rezultatul. De aceea solicit ca din comitetul de decizie sa faca parte doar membrii Consiliului 

care nu au aplicat pentru gradatia de merit. 

3) Analizand perioada de raportare a candidatilor am constatat ca in unele cazuri s-a depasit 

intervalul de trei ani precizat de metodologia de acordare a gradatiei de merit (s-a raportat 

activitate desfasurata in anul 2008 sau neprecizat) si solicit reevaluarea punctajului. 

 

Semnatura       Cluj-Napoca  
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Completari si clarificari asupra raportului de activitate 

in vederea obtinerii gradatiei de merit 

(doar sectiunile unde consider ca punctajul poate fi imbunatatit) 

 

 

 

Sectiunea 2b:  

 In perioada 22-28.06 2014 am participat la Ampere NMR School, Zakopane, Polonia unde 

am tinut cursul cu tema: Monitoring the temperature effects on early stage cement 

hydration via FFC NMR relaxometry. Aceasta este o scoala de vara internationala de traditie 

unde sunt prezentate studentilor doctoranzi si masteranzi principalele tehnici RMN si 

aplicatii ale acestora (vezi programul atasat); 

 In data de 28.00.2014 am fost invitat sa prezint la Universitatea Debrecen, Ungaria, 

seminarul cu tema: Aplicatiile RMN in studiul Materialelor Poroase. La acest seminar au 

participat atat studenti doctoranzi cat si cercetatori . Prezentarea a fost urmata de o sesiune 

de discutii (atasez documentul de invitatie); 

 Intre anii 2012-1014 am fost invitat de multiple ori la Universitate Tehnica Ilmenau, 

Germania pentru stagii de 1 saptamana. Cu aceste ocazii am fost invitat sa tin lectii in fata 

studentilor masteranzi si doctoranzi ai TU Ilmenau despre cercetarile noastre (atasez 

invitatia din anul 2014) 

Sectiunea 2c:  

 In anul 2012 am organizat activitatea de practica a unor studenti UTCN in Germania, in 

colaborare cu Universitatea Tehnica Ilmenau. Aceasta activitate a fost finantata partial prin 

programul ERASMUS (asasat dovada); 

Sectiunea 2d:  

 Am contribuit la dezvoltarea bazei materiale la nivel departamental prin cumpararea unui 

Microscop metalografic Leica in valoare de 17000 de Euro in anul 2012. De asemenea, am 

achiziționat mai multe calculatoare personale si elemente de birotica. Acestea sunt la 

dispozitia studentilor doctoranzi dar si a studentilor de la licenta.  

Sectiunea 2e: 

 Am dezvoltat laboratorul de Difuzometrie si Relaxometrie RMN infiintat in anul 2006 prin 

achizitia in anul 2012 a unui Relaxometru FFC in valoare de 100000Euro. Acest laborator este 

utilizat atat pentru formarea studentilor doctoranzi cat si pentru alti studenti din 

universitate.  



Sectiunea 2h: 

•In anul 2013 am organizat Workshopul international „4th Transylvanian NMR workshop”.. 

Cu ocazia acestui workshop studentii doctoranzi (nu doar cei proprii) au participat intr-un 

proces educativ si de documentare pe diferite domenii. Acestia au avut posibilitatea sa 

prezinte oral contributii stiintifice proprii si sa răspundă la întrebări adresate de participanți. 

De asemenea la workshop au participat si tineri cercetatori din departament. Aceasta 

activitate este foarte anevoioasa si cred ca merita mai mult de 5 puncte. 

Sectiunea 4h: 

 Pe durata anului 2014 am contribuit la demararea procesului de renovare a laboratoarelor 

didactice de pe Baritiu. Aceasta procedura a fost initiata de mine in 2014 prin discutii cu 

prorectorul administrativ si directorul administrativ, organizarea de vizite ale acestora in 

laboratoare si prezentarea necesitatii inceperii renovarii. Renovarea s-a finalizat de abia in 

anul 2015; 

 Incepand cu anul 2012 sunt membru atat al CONSILIUL facultatii IMM cat si in SENATUl 

UTCN; Fac parte din comisiile acestor organisme si am participat in activitati specifice 

acestora. 

 In anul 2012 am sprijinit (intocmit documentatie, scrisori de recomandare, contacte cu 

grupul din Germania, contacte cu DAAD) obtinerea de catre 2 studenti doctoranzi ai UTCN 

(M. Simina si S, Muncaci) a doua burse DAAD la Universitatea Tehnica Ilmenau, Germania.  

In timpul stagiului de 8 luni la TU Ilmenau acestia au participat in programe de cercetare si 

cursuri de formare.  

 In luna octombrie 2012 am contribuit in calitate de presedinte al Comisiei de cercetare a 

Senatului UTCN si prin vizite in laboratorul RMN pe care il coordonez  la evaluarea  pozitiva a 

UTCN de către Asociația Universităților Europene (EUA)  
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