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PLAN PERSONAL DE ACTIVITATE 

PENTRU FUNCȚIA DE VICE PREȘEDINTE 

AL ASOCIAȚIEI PROFESIONALE SORGING 

 

 

 Subsemnata dr. ing. Carmen MÂRZA, conferențiar la Universitatea Tehnica din Cluj 

Napoca, îmi exprim intenția de a candida la funcția de Vice-Președinte a Asociației SORGING, în 

cadrul căreia am avut calitatea de membru încă de la înființare. 

 Am fost martoră la toți pașii pe care asociația i-a parcurs sub conducerea dlui Prof. dr. ing 

Ionel SIMION și pot afirma cu celeritate că realizarile nu au fost puține.  

În acest context, doresc sa urmăresc și să contribui activ la îndeplinirea planului de activitate 

pe care dl. Președinte îl propune.  

În plus, doresc ca pe plan local, adică la nivelul Universității Tehnice din Cluj Napoca, să 

inițiez închegarea unui grup activ care să integreze toate cadrele didactice care predau discipline 

grafice, să avem întâlniri pentru a realiza schimburi de idei și pentru a avea abordări similare, 

evident adaptate funcție de specializările la care predăm. În prezent, suntem relativ dispersați, 

suntem colective la mai multe facultăți din cadrul UTCN, fapt care evident nu poate fi modificat 

datorită structurii organizatorice a universității, dar cel puțin îmi propun să avem capacitatea de a 

asigura tranziția între generații și să reușim împreună menținerea orele alocate disciplinelor grafice 

în planurile de învățâmant. De asemenea, doresc să atrag tinerele cadre didactice să se înscrie în 

asociația SORGING, care gestionează revista JIDEG, o revistă valoroasă și bine cotată în mai multe 

baze de date. 

Îmi exprim convingerea, că această asociație va continua să se dezvolte și sper ca 

organizarea Conferințelor Internaționale (ICEGD) care au avut loc cu o frecvență constanta la doi 

ani să se reia, după pauza cauzată de pandemia de Covid, care a bulversat întreg sistemul de 

învățamânt și nu numai. 

Mult succes Asociației SORGING! 

Data       Conf. dr. ing. Carmen MÂRZA 

07.01. 2023.   

                                                                                                              

 

 

                                                                                                                                                                                


