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Raportul de autoevaluare asupra activităţii desfăşurate

Subsemnata prof. dr. ing. Violeta Popescu, ca angajată a Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, din anul 1998 m-am
concentrat cu prioritate asupra activităţilor didactice, atât pentru dezvoltarea unor cursuri, elaborarea şi implementarea în
practică a unor lucrări de laborator, corelând în permanenţă activitatea de cercetare cu disciplinele predate în vederea
aprofundării cunoştinţelor legate de disciplinele pe care le predau.
Prezint în continuare un succint raport de activitate în conformitate cu criteriile incluse în anexa 2 (Apreciere Sintetică), în
corelaţie cu informaţiile furnizate în detaliu în CV.

SECŢIUNEA 1. Realizări raportate în Sistemul Integrat de Evaluare a Activităţilor Didactice, Cercetare şi
Management (SIMAC)

In ultimii 3 ani am obţinut punctajele obţinute în urma evaluărilor individuale m-au plasat constant în poziţii care mă
onorează atât pe mine personal cât şi colectivul din care fac parte (departament, facultate). Astfel, punctajul obţinut pe
baza rapoartelor SIMAC mă plasează printre primii 0.85 %  (locul 9 din 1053) în anul 2013, iar în anul 2012 printre primii
0.6 % (locul 10 din 1650 în 2012) în ierarhia universităţii, în conformitate cu criteriile SIMAC.
Punctajul total realizat în anul 2014 de raportare în SIMAC 14.87 puncte
Punctajul total realizat în anul 2013 de raportare în SIMAC 70.02 puncte
Punctajul total realizat în anul 2012 de raportare în SIMAC 52.69 puncte
Precizez că de-a lungul întregii mele activităţi am obţinut în mod constant punctaje mari de raportare SIMAC.

SECŢIUNEA 2. Alte realizări în planul activităţii didactice (care nu sunt incluse in sistemul integrat de evaluare
SIMAC)

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

In ultimii 3 ani am pregătit cursuri noi pentru disciplina: Procesarea avansata a polimerilor, din cadrul masterului „Ingineria
si managementul procesării avansate a materialelor”  Cod catalog: 0000451229 (anul 2014). Menţionez că am corelat
activitatea de cercetare cu activitatea didactică. Lucrările publicate abordează aspecte legate de cursurile predate de-a
lungul timpului (selecţie):
 Materiale polimerice şi compozite cu matrice organică;

o Lucrări publicate legate de:
 materiale compozite cu aplicaţii în stomatologiei,ii,iii;
 reciclarea materialelor compozite cu matrice organicăiv.

 Acoperiri metalice şi protecţii anticorozive;
 Chimie tehnică;
 Chimie;
 Chimie tehnologică;
 Impactul industriei chimice asupra mediului;

o Lucrări publicate legate de:
 Impactul materialelor polimerice şi a compuşilor halogenaţi asupra mediuluiv;

 Chimia materialelor;
o Lucrări publicate legate de:

 materiale polimerice şi materiale compozitevi;
 nanopulberivii;
 filme/pulberi semiconductoare pe bază de PbSviii, CuxSix, CdS, ZnO, TiO2, Fe2O3.
 reciclarea materialelor compozite cu matrice organicăx,

 Materiale şi tehnologii primare;
 Chimia mediului;
 Metode fizico-chimice şi biologice de depoluare a mediului;

o Lucrări publicate legate de:
 Adsorbţiexi,xii;
 Fotocatalizăxiii,xiv,xv,xvi;
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 Extracţiexvii,xviii,xix;
 Ingineria materialelor nemetalice – modulul materiale polimerice.

o Lucrări publicate legate de:
 Polimeri biodegradabilixx;
 Reciclarea materialelor polimericexxi,xxii,xxiii,xxiv,xxv,xxvi,xxvii,xxviii,xxix,xxx.

O parte din aceste cursuri au fost introduse în planul de învăţământ la recomandarea mea.

b) Profesor invitat pentru activităţi didactice la universităţi din ţară/ străinătate.
In anul 2013 în cadrul laboratorului pe care îl coordonez au fost desfăşurate activităţi de cercetare în comun cu domnul
Meir Haber MSc Foundator & CEO, Biota Ltd. Haallon 473/5, Or Akiva 30600, Israel. Am participat la rândul meu în
calitate de profesor invitat la activităţi de cercetare la Universitatea Tohoku din Japonia pentru activităţi de cercetare.

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

In ultimii 3 ani am organizat activitatea de practică a unor studenţi în cadrul laboratorului de cercetare pe care îl
coordonez. Am asigurat baza materială pentru activitatea de cercetare desfăşurată de studenţi.
De-a lungul întregii activităţi, am coordonat activitatea de practică a studenţilor în cadrul Apelor Române şi a Staţiei de
Epurare a Apelor din Someşeni, etc. inclusiv în calitate de preşedinte comisie de practică pentru anul III IMI. Am organizat
cursul de vară „International Training Workshop on Principles of Environmental Science and Engineering, Cluj-Napoca, 8-
11 September 2008, Program on Environmental Health Training and Research in Environmental Health in the Balkans”, în
colaborare cu Universitatea „Michigan State University, Institute of International Health And Fogarty International Center”
şi Universitatea Politehnică Bucureşti.

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

In ultimii 3 ani am menţinut în stare de funcţionare aparatura utilizată în activitatea de cercetare şi în cea didactică din
cadrul laboratorului, cheltuindu-se (din contracte de cercetare şi regie restituită) suma de cca. 38000 lei. Am acţionat în
vederea reamenajării sălii C 414 (igienizare, mobilare).
Am înfiinţat şi am dotat un laborator de cercetare cu, aparatură de analize instrumentală (spectrometru UV-VIZ,
Spectrometru FT-IR, cromatograf de gaz GC-FID),  aparatură de laborator (etuvă, cuptor, baie de apă, băi de ultrasunete,
cântare, balanţe analitice, agitatoare mecanice şi magnetice, pompă de vid, viscozimetru, cuiburi de încălzire), sticlărie de
laborator, substanţe etc.
M-am implicat în dotarea bibliotecii Catedrei de Chimie cu cărţi de specialitate de achiziţionarea cărora m-am ocupat
personal în colaborare cu personalul bibliotecii Universităţii.
De-a lungul întregii activităţi am contribuit la amenajarea unor spaţii din cadrul departamentului:
 sala C 408 reparare + extindere instalaţie electrică + nişă;
 sala C 413 parchet şi geamuri;
 sala C 414 mobilier;
 sala C 415 igienizare, compartimentare, gresie, mobilier, nişe, aparatură şi instalaţii de laborator;
 sala C 501 igienizare, izolare, zugrăvire, calorifere, sistem de iluminat, geamuri, uşă, instalaţie de internet, etc.

e) Dezvoltarea de noi laboratoare.

M-am ocupat de înfiinţarea şi dezvoltarea laboratorului de cercetare: „Laborator de Cercetare pentru Materiale Compozite
şi Chimia Mediului” – acreditat intern.
Dezvoltarea laboratorului didactic în care am pus la punct lucrări de laborator funcţionale pentru disciplinele: Metode de
separare a poluanţilor, Chimia mediului şi Chimia polimerilor, Chimie.

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

Deşi nu am desfăşurat activităţi de manageriat în învăţământ am desfăşurat activităţi de manageriat activităţi de
cercetare. În acest sens am coordonat în calitate de director de proiect peste 10 proiecte de cercetare. Am asigurat
astfel finanţarea unor posturi de cercetători cu normă întreagă (dr. ing. Andreia Molea ) şi cu jumătate de normă;
(dr. Violeta Paşcalău).



Pagina 3 din 5

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

In ultimii 3 ani am atras studenţi care s-au înscris la doctorat. Sub coordonarea mea au fost finalizate, susţinute şi validate
de către CNADTCU 7 teze de doctorat. La ora actuală îşi desfăşoară activitatea de cercetare sub îndrumarea mea 2
doctoranzi. Având în vedere faptul că finanţarea universităţii depinde şi de numărul de doctoranzi (un doctorand este
finanţat cu o sumă de patru ori mai mare decât un student la licenţă), suma atrasă în universitate este echivalentă cu
suma alocată pentru 36 de studenţi la licenţă (9x4 =  36).
In cadrul laboratorului şi-au desfăşurat activităţile de cercetare doi bursieri POSTDOC, cărora le-am asigurat baza
materială şi condiţii de desfăşurare a activităţilor de cercetare.

SECTIUNEA 3. Activităţi manageriale şi administrative în sprijinul procesului didactic, de cercetare-dezvoltare,
etc.

b) Funcţii deliberative de conducere. 4.Alte funcţii de conducere asociate activităţilor desfăşurate în interiorul
instituţiei.

Deşi nu deţin funcţii manageriale în cadrul UTCN, sunt Directorul laboratorului de cercetare „Laboratorul de Cercetare
pentru Materiale Compozite şi Chimia Mediului” – laborator acreditat intern. LMCCM. Fac parte din consiliul
Facultăţii de Ingineria Materialelor şi a mediului şi am făcut parte din consiliul Catedrei de Chimie.

SECTIUNEA 4. Activităţi la nivel de departament / facultate care nu sunt incluse in secţiunile anterioare

a) Activitatea de întocmire a documentaţiei de acreditare

Departamentul de Fizică şi Chimie nu coordonează studii de licenţă sau master, cu toate acestea am fost angrenată în
activităţi legate de pregătirea unor dosare de acreditare ARACIS (activitate de audit intern pentru specializarea “Ingineria
Mediului Industrial”), iar laboratoarele pe care le coordonez (didactic şi de cercetare) au făcut parte din obiectivele vizitate
de către comisiile de audit din partea ARACIS, atât pentru acreditarea liniilor de licenţă cât şi pentru înfiinţarea Şcolii
doctorale din Domeniul Ingineriei Mediului.
Am participat la activităţi de audit intern pentru programe de master.

b) Activitatea de întocmire a statelor de funcţii şi a orarului

De-a lungul întregii activităţi am fost implicată în activitatea de întocmire a state de funcţii şi am participat la întocmirea
orarului.

c) Activitatea de promovare, pregătirea, desfăşurarea admiterii la licenţă, masterat

In ultimii 3 ani am participat la activităţi de promovare în vederea desfăşurării admiterii la licenţă, inclusiv la licee din alte
localităţi. Am participat personal sau prin intermediul cercetătorilor pe care îi coordonez la distribuire de material publicitari
şi discuţii cu cadre didactice şi elevii au unor licee în vederea atragerii de candidaţi, inclusiv în perioada de desfăşurare a
bacalaureatului.
De-a lungul întregii activităţi am participat în comisii de admitere, inclusiv în calitate de secretar de comisie atât la master
cât şi la linii de licenţă.

d) Activitatea în cadrul cercurilor ştiinţifice studenţeşti altele decât cele definite la S3-h

In ultimii 3 ani în cadrul laboratorului LMCCM, funcţionează un cerc ştiinţific studenţesc în care activează de ani de zile
studenţi în ani terminali de la specializarea Ingineria Mediului Industrial şi Ingineria Materialelor. În cadrul acestor cercuri
ştiinţifice studenţii desfăşoară activităţi de cercetare valorificate prin publicarea unor lucrări în reviste de specialitate ale
căror autori sunt studenţi sau proaspăt absolvenţi [xxxi,xxxii,xxxiii].
Începând din anul acesta s-au înscris la cercul ştiinţific şi studenţi din anul I, de la Facultatea de Mecanică, specializarea
Inginerie Mecanică şi Mecatronică.
Sunt implicată de asemenea în coordonarea unor activităţi de cercetare a unor studenţi masteranzi care şi-au desfăşurat
sau îşi desfăşoară activitatea în cadrul laboratorului de cercetare.
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In cadrul laboratorului de cercetare pe care îl coordonez se desfăşoară de asemenea şi activitate de practică a
studenţilor, activitate recunoscută la nivelul decanatului.

e) Organizarea zilei absolvenţilor, ziua porţilor deschise a facultăţii

De-a lungul întregii mele activităţi, inclusiv în ultimii 3 ani am participat activ la ziua porţilor deschise prin prezentarea
laboratorului în cadrul căruia am efectuat analize instrumentale FTIR-ATR; prezentrea domeniile pe care le abordăm în
activitatea de cercetare şi în activitatea didactică.

h) Alte activităţi semnificative la nivel de departament/facultate diferite de cele de la punctele (a-h)

In ultimii 3 ani am organizat activităţi de laborator demonstrative în colaborare cu profesori de liceu în cadrul cărora s-au
discutat elemente de Chimia Mediului, Chimia Materialelor şi s-au efectuat lucrări de laborator demonstrative, de exemplu
au fost efectuate experimente de extracţie (clorofilă) care au fost analizate prin spectroscopie UV-VIZ.
De-a lungul întregii activităţi am participat în comisii de audit pentru activităţi de cercetare (SIMAC), am centralizat
activitatea de cercetare pe Catedră; am participat la activitatea de „Analiza finalizării studiilor” desfăşurate în cadrul
Facultăţii IMM şi la centralizarea unor date în vederea întocmirii dosarelor pentru evaluări instituţionale.

Cu stimă,

13.11.2015 Prof.dr.ing. Violeta Popescu
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