Către,
Conducerea Departamentului de Electrotehnică şi Măsurări

`

Prin prezenta, subsemnatul dr. ing. Mihai Stelian MUNTEANU, conferenţiar în

cadrul Departamentului de Electrotehnică şi Măsurări, solicit înregistrarea candidaturii
mele la concursul pentru acordarea Gradaţiei de Merit.
Totodată, ataşez dosarului de concurs rezultatele obţinute în ultimii trei ani de
activitate (perioada 2012 - 2014), rezultate defalcate pe cele patru secţiuni.
Cu aleasă consideraţie,

Cluj-Napoca, 16- XI – 2015

Conf. dr. ing. Mihai MUNTEANU

Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresa(e)
Telefon(-oane)
E-mail(uri)
Nationalitate(-tati)
Data naşterii
Sex

MUNTEANU R. Mihai Stelian

Str. Alexandru Vlahuţă, Bloc „Lamă C”, ap. 72, Cluj-Napoca, jud. Cluj
0264 401472
Mobil:
0723-999439
Mihai.Munteanu@ethm.utcluj.ro
Română
12.05.1976
Masculin

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi
responsabilităţi
Angajatorul
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi
responsabilităţi
Angajatorul
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi
responsabilităţi
Angajatorul
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi
responsabilităţi
Angajatorul
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

SEPTEMBRIE 2007 – Prezent
Conferenţiar
Didactică, Cercetare ştiinţifică
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Didactică / Facultatea Inginerie Electrică (Electrotehnică)
2005 - 2007
Şef de Lucrări
Didactică, Cercetare ştiinţifică, Doctorat
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Didactică / Facultatea de Electrotehnică
2002 - 2005
Asistent
Didactică, Cercetare ştiinţifică, Perfectionare, Specializare
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Didactică / Facultatea de Electrotehnică
2000 - 2002
Preparator
Didactică, Cercetare ştiinţifică
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Didactică / Facultatea de Electrotehnică

Educaţie şi formare
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplines principale studiate /
competenţe dobândite

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Istorie
2003 - 2008
Diplomă de doctor în Istorie, cu menţiunea Magna Cum Laude
Numismatică imperială romană

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplines principale studiate /
competenţe dobândite

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Facultatea de Electrotehnică
1999-2005
Diplomă de doctor în Inginerie Electrică, cu menţiunea Magna Cum Laude
Simularea, măsurarea, procesarea şi transmiterea semnalelor biomedicale
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Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplines principale studiate /
competenţe dobândite

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Istorie
2001 – 2002
Diplomă de Studii Aprofundate
Istorie antică romană imperială

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplines principale studiate /
competenţe dobândite

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Facultatea de Electrotehnică
1999 – 2000
Diplomă de Studii Aprofundate
Măsurări electrice

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplines principale studiate /
competenţe dobândite

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Istorie
1997 – 2001
Licenţiat în Istorie
Istorie antică romană imperială

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplines principale studiate /
competenţe dobândite

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Facultatea de Electrotehnică
1994 – 1999
Licenţiat în Inginerie
Măsurări electrice, Inginerie electrică

Aptitudini şi competenţe
personale

Limba maternă
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Nivel european (*)

Limba engleză
Limba franceză
Limba italiană

Competente şi abilităţi sociale

Română
Engleză, Franceză, Italiană

Înţelegere

Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie
excelent
excelent
excelent
C1
C1
C1
excelent
excelent
excelent
C1
C1
C1
excelent
excelent
excelent
C1
C1
C1
(*) Nivelul cadrului european comun de referinţă pentru limbi

Scriere
Discurs oral

C1
C1
C1

C1
C1
C1

excelent
excelent
excelent

Comuncativ, sociabil, spirit împăciuitor, seriozitate, abilităţi de muncă în echipă

Competenţe şi aptitudini
organizatorice




Competenţe şi aptitudini tehnice





Competenţe şi cunoştinţe de
utilizare a calculatorului




Sisteme de operare: Microsoft Windows 95/98/XP, MS DOS
Programare: Matlab, LabVIEW, HTML

Competenţe şi aptitudini artistice



Muzică, poezie

Alte competenţe şi aptitudini



Sport: fotbal, tenis, rugby, schi, scuba diving, automobilism



Specialist în numismatica antică romană



Categoria B (automobile)



Categoriile C şi D (ambarcaţiuni de agrement)

Permis(e) de conducere

excelent
excelent
excelent

Exprimare scrisă

Director adjunct al Extensiei Bistriţa a Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca
Director de Contract: „Arhitectură complexă de monitorizare şi transfer a datelor medicale”,
Proiecte de Cercetare Exploratorie, 2009-2011
Coordonator al Laboratorului de Arheometrie, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Vicepreşedinte Secţia Rugby, Clubul Universitatea Cluj-Napoca
Măsurări Electrice, Măsurarea Semnalelor Biomedicale, Procesarea Semnalelor Biomedicale,
Transferul Datelor Biomedicale, Instrumentaţie Virtuală, Inginerie Medicală
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Asa.

Informaţii suplimentare

Rezultate remarcabile:
 Premiul Gheorghe Cartianu al Academiei Române (2010) pentru cartea Compatibilitatea
electromagnetică în medii de comunicaţii radio (autori: Paul Bechet, Radu A. Munteanu,
Iulian Bourean, Mihai Munteanu, Radu Mitran), Editura Academiei Române, Bucureşti, 2011
 Premiul UEFISCDI 2013 pentru articolul A non-contact method based on multiple signal
classification algorithm to reduce the measurement time for accurately heart rate
detection (publicat în revista REVIEW OF SCIENTIFIC INSTRUMENTS, Vol. 84, Issue 8)
 Premiul de excelenţă pentru cercetare (juniori) al Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca pe
anul 2006
 Cavaler al Ordinului Belgian „Meritul Inventiv”, Bruxelles, Belgium, 2005
 Autor/coautor la 77 de lucrări ştiinţifice în conferinţe (naţionale şi internaţionale) şi reviste
 Coautor la 7 brevete de invenţie: 3 Europene şi 4 naţionale
 23 de medalii obţinute la saloane naţionale şi internaţionale de inventică
 Membru în colectivele de cercetare (19 granturi)
Prezenţe la conferinţe:
 Participant la 18 conferinţe internaţionale, organizate în România sau în străinătate
Alte experienţe:
 Perfecţionări la zece Universităţi europene între anii 1997-2010
 Lansare de carte proprie în Italia, Venezia - Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica
şi Aquilea, iunie 2003
 Lansare de carte proprie în Italia, Roma – Academia di Romania, 2010
 Lansare de carte proprie în România, Cluj-Napoca, 2010

Informaţii suplimentare

Referinţele pot fi furnizate la cerere

Conf. Dr. Mult. Ing. Mihai MUNTEANU
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CRITERIILE DE ACORDARE A GRADAŢIEI DE MERIT
SECŢIUNEA 1
Realizări raportate în Sistemul Integrat de Evaluare a Activităților Didactice, de
Cercetare şi Management (SIMAC)
1) Punctaj echivalent A în anul 2012 de raportare în SIMAC: 26,7 puncte
2) Punctaj echivalent în anul 2013 de raportare în SIMAC: 28,5 puncte
3) Punctaj echivalent în anul 2014 de raportare în SIMAC: 157,8 puncte
Punctaj Total Echivalent A în intervalul 2012-2014: 213 puncte

SECŢIUNEA 2
Alte realizări în planul activităţii 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 pct).
0 puncte
b) Profesor invitat pentru activităţi didactice la universităţi din ţară/străinătate (maxim
20 pct).
20 puncte (Profesor Invitat Universitatea din Suceava)
c) Organizarea unor activităţi cu studenţii (practică în ţară/ străinătate, cursuri de vară,
etc.) (maxim 20 pct).
20 puncte (Organizarea practicii cu studenţii la firma TEMCO)
d) Dezvoltarea bazei materiale la nivel departamental în concordanţă cu standardele
specifice. (maxim 20 pct).
5 puncte (Achiziţionare de electrozi ECG, din anul 2008 şi până în prezent)
e) Dezvoltarea de noi laboratoare (maxim 20 pct)
20 puncte (Dezvoltarea Laboratorului de Arheometrie)
1

f) Recunoaşteri ale performanțelor didactice educaţionale (maxim 20 pct). Stabilit pe
baza evaluării cadrului didactic.
20 puncte
g) Activităţi de manageriat în procesul de învăţământ (decan de an, tutorat ECTS, etc.)
(maxim 20 pct).
20 puncte (tutore ECTS anul I şi II Inginerie Medicală)
h) Alte activităţi educaţionale semnificative diferite de cele de la punctele (a - g).
(maxim 20 pct).
20 puncte (Susţinerea Tezei de Abilitare, participarea la o comisie de avansare de
la şef de lucrări la conferenţiar, la Universitatea din Suceava; membru în comisii
de doctorat la UTC-N şi UMF Cluj)

SECŢIUNEA 3
Activităţi manageriale şi administrative în sprijinul procesului didactic şi de
cercetare-dezvoltare
Director Adjunct al Extensiei Bistriţa a UTC-N, din anul 2013 şi până în
prezent.
8 puncte

SECŢIUNEA 4
Activităţi la nivel de departament/facultate, care nu sunt incluse în secţiunile
anterioare
a) Activitatea de întocmire a documentaţiei de acreditare (maxim 20 pct).
0 puncte
b) Activitatea de întocmire a statelor de funcţii şi a orarului (maxim 20 pct).
7 puncte
(Centralizarea, la fiecare început de semestru, a materiilor/orelor/cadrelor
didactice din FIE, care desfăşoară activităţi la Extensia Bistriţa a UTC-N, în
vederea realizării orarului)
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c) Activitatea de promovare, pregătirea, desfăşurarea admiterii la licenţă, masterat
(maxim 20 pct).
20 puncte
(Promovarea admiterii la licenţă în judeţul Bistriţa-Năsăud – liceele din Beclean,
Bistriţa, Prundu-Bârgăului şi organizarea din partea FIE a admiterii la ciclul de
licenţă la Bistriţa)
d) Activitatea în cadrul cercurilor ştiinţifice studenteşti altele decât cele definite la S2 h (maxim 20 pct).
20 puncte
e) Organizarea zilei absolvenţilor, ziua porţilor deschise a facultăţii (maxim 20 pct).
20 puncte (Organizarea zilei absolvenţilor; organizarea zilei porţilor deschise
pentru elevii Liceului Energetic Sibiu)
f) Organizarea concursurilor studenţeşti locale, naţionale şi internaţionale (maxim 20
pct)
15 puncte
g) Ţinuta morală şi comportarea academică (maxim 20 pct).
20 puncte
h) Alte activităţi semnificative la nivel de departament/facultate diferite de cele de la
punctele (a - g). (maxim 20 pct).
20 puncte
(Coordonator al Programelor Erasmus, pentru Inginerie Medicală, la
Universitatea din Atena şi Universitatea din Porto)

Cluj-Napoca
17 –XI-2015

Conf. dr. ing. Mihai MUNTEANU
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Anexa 2

Apreciere sintetica asupra activitatii desfasurate in ultimii 3 ani
Conf. dr. ing. Mihai MUNTEANU
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)
b) Punctajul total realizat în anul k-2 de raportare in SIMAC: total echivalent A (1A = 10)
c) Punctajul total realizat în anul k-3 de raportare in SIMAC: total echivalent A (1A = 10)
TOTAL SECŢIUNEA 1

Punctaj
declarat

26.70
28.50
157.80
213.00

Punctaj
acordat

26.7
28.5
157.8
213.00

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)

Punctaj
declarat

a) Discipline noi asimilate, corelate cu standardele naționale introduse în planul de învăţământ.
b) Profesor invitat pentru activitati didactice la universităţi din ţară/ străinătate.
c) Organizarea unor activităţi cu studenţii (practică în ţară/ străinătate, cursuri de vară, etc.).
d) Dezvoltarea bazei materiale la nivel departamental în concordanţă cu standardele specifice.
e) Dezvoltarea de noi laboratoare.
f) Recunoasteri ale performantelor didactice educationale. Stabilit pe baza evaluarii cadrului didactic.
g) Activităţi de manageriat în procesul de învăţământ (decan de an, tutoriere ECTS,etc.).
h) Alte activităţi educaţionale semnificative diferite de cele de la punctele (a - g).
TOTAL SECŢIUNEA 2

0.00
20.00
20.00
5.00
20.00
20.00
20.00
20.00
125.00

Punctaj
acordat

20
20
5
20
20
20
20
125.00

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
2) Prorector
3) Decan
4) Prodecan
5) Director de departament
b) Functii deliberative de conducere:
1) Presedinte al senatului
2) Vicepreşedinte al senatului
3) Cancelar al senatului
4) Alte functii de conducere asociate activitatilor desfasurate in interiorul institutiei.
TOTAL SECŢIUNEA 3
SECTIUNEA 4
Activităţi la nivel de departament / facultate care nu sunt incluse in sectiunile anterioare
a) Activitatea de intocmire a documentatiei de acreditare
b) Activitatea de intocmire a statelor de functii si a orarului
c) Activitatea de promovare, pregatirea, desfasurarea admiterii la licenta, masterat
d) Activitatea in cadrul cercurilor stiintifice studentesti altele decat cele definite la S3-h
e) Organizarea zilei absolventilor, ziua portilor deschise a facultatii
f) Organizarea concursurilor studentesti locale, nationale si internationale
g) Tinuta morala si comportarea academica
h) Alte activitati semnificative la nivel de departament/facultate diferite de cele de la punctele (a-h)
TOTAL SECŢIUNEA 4

Punctaj
declarat

Punctaj
acordat

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8.00
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8.00

8.00

Punctaj
declarat

Punctaj
acordat

0.00
7.00
20.00
20.00
20.00
15.00
20.00
20.00
122.00

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.
DECAN
DIRECTOR DEPARTAMENT
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20
20
20
15
20
20
122.00
468.00

Conf. dr. ing. Andrei Cziker

Prof. dr. ing. Calin Munteanu

